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60. Pokal Vitranc 2020
POROČILO
Uvod
Jubilejni 60. Pokal Vitranc 2020 – AUDI FIS Svetovni Pokal moških v veleslalomu in slalomu v dneh od 13. do 14. marca 2020 v
Kranjski Gori je bil izveden na smučarskem poligonu v Podkorenu.
Pogoje za izvedbo je pogojevala epidemija covid-19, oziroma odloki vlade RS in priporočila NIJZ vezana na epidemijo in
priporočila FIS. Le-ta so se v času planiranja in priprav na tekmovanje tedensko spreminjala.
Plan je bil pripravljen za 3 opcije izvedbe tekmovanj in sicer:
• Opcija 1.
Izvesti tekmovanje in tv prenos tekmovanja, ob prisotnosti medijev / novinarjev / fotografov
• Opcija 2
Izvesti tekmovanje in tv prenos tekmovanja, ob prisotnosti medijev / novinarjev / fotografov in omejenega
števila povabljenih gostov in gledalcev
• Opcija 3.
Izvesti tekmovanje in tv prenos tekmovanja, ob prisotnosti medijev / novinarjev / fotografov in povabljenih
gostov in gledalcev
OK Pokal Vitranc se je na svoji seji v novembru 2020 odločil, da se plani za tekmovanje naredijo na predpostavki, da ne bo
gledalcev in gostov. V primeru, da bi se epidemiološka situacije v času do Pokala Vitranc spremenila, bi v samo izvedbo
tekmovanja vključili tudi gledalce in goste.
Fizični in finančni plani so bili narejeni za obe možnosti.
Za zagotavljanje varnosti glede okužb z virusom v času priprav in izvedbe tekmovanja, je OK Pokal Vitranc sprejel v novembru
Strategijo, na osnovi zahtev in priporočil vlade RS, NIJZ in FIS-e. Glede na razvoj pandemije in v skladu z omejitvami in zahtevami
sproti prilagajal.
Na svoji 2. seji dne 3. 2. 2021 se je OK Pokal Vitranc odločil, da bo 60. Pokal Vitranc izvedel skladno z Opcijo 1, torej samo
tekmovanje, tv prenov ob prisotnosti omejenega števila medijev.
Osnova za delo na pripravi in izvedbi obeh tekmovanj je bil potrjen in epidemiji prilagojen Terminski načrt dela.
Organizacijski Komite Pokala Vitranc
OK Pokal Vitranc je deloval v naslednji sestavi:
Člani - Izvršni organizacijski komite
Gregor BENEDIK
Jani HROVAT
Simon OBLAK
Boris PESJAK
Srečko MEDVEN
Aleš VIDIC

predsednik
podpredsednik / župan občine Kr. Gora
podpredsednik
podpredsednik
generalni sekretar OK
vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora

Člani Organizacijskega komiteja
Janez ŠMITEK
Jože AJDIŠEK
Marjan JAKŠE
Nataša MAKOVEC
Matevž PODREKAR
Aleš PODREKAR
Suzana ŽBOGAR
dr. Matej ANDOLJŠEK
Anja KOLENC
Janja PLEMELJ
Klavdija GOMBOC
Mirjana BENEDIK
Žiga FIŠER
Andrej ZAKRAJŠEK

svetovalec vodje tekmovanja
vodja komisije za promet
vodja komisije za varnost
vodja komisije za nastanitve
vodja tehničnih služb
pomočnik vodje tehničnih služb
vodja novinarskega središča
vodja komisije za zdravstvo
vodja tehnične pisarne
vodja akreditacij
vodja protokola
vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja
vodja odnosov z javnostmi
član - PU Kranj

Lado VINDIŠ
Franci PETEK

član - RTV Slovenija
član - direktor SZS

Pokal Vitranc delovale skladno s potrjenim terminskim planom in planom dela, ter sprejetimi sklepi OK Pokal Vitranc.

Program tekmovanja za 60. Pokal Vitranc 2020
Četrtek, 11. marec 2021
Prihod ekip in prijava
Petek, 12. marec 2021
Prizorišče Podkoren
10:00 Prosti trening
Hotel Kompas
17:00 Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za sobotni veleslalom
Sobota, 13. marec 2021
Prizorišče Podkoren
09:30 Veleslalom - prvi tek
12:30 Veleslalom - drugi tek
Po tekmovanju
razglasitev zmagovalcev v ciljni areni
Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (video konferenca v živo)
Hotel Kompas
17:00 Sestanek vodij ekip (Hotel Kompas)
Nedelja, 14. marec 2021
Prizorišče Podkoren
09:30 Slalom - prvi tek
12:30 Slalom - drugi tek
Po tekmovanju
razglasitev zmagovalcev v ciljni areni
Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (video konferenca v živo)
Priprava tekmovalne proge
Dejstvo, da je vlada RS sprejemala različne omejitve za delovanje smučarskih središč zaradi epidemije, je imelo velik vpliv na
strategijo priprave smučišč v Kranjski Gori. Še posebej je to vplivalo na pripravo smučišča na Poligonu Podkoren, ki sredi januarja
2021 ni bilo pripravljeno niti za smučarje rekreativcev.
Prva resna dela na pripravi smučišča in izdelavi umetnega snega so se začela dela šele po 10. januarju 2021 in sicer na podlagi
potreb za izvedbo Zlate Lisice, ki se je selila že drugo sezono zapored iz Maribora v Kranjsko Goro.
Drug pomemben detajl, ki je imel vpliv na odnos (nekaterih) lastnikov do priprave smučišča Poligon je bilo dejstvo, da je v
imenu lastnikov v aprilu 2020 veljavno Pogodbo med ASK Kranjska Gora in RTC Žičnica in o pripravi in izvedbi tekmovanj za
svetovni pokal, enostransko prekinil A. Rydelius (v. d. direktorja) , brez utemeljitve oziroma navedbe razlogov za prekinitev.
Tretji razlog, ki je onemogočal normalno pripravi in izdelavo kompaktnega snega je bilo nerešeno vprašanje
najemne/služnostne pogodbe med RTC Žičnice in lastnikom zemljišča Udermal Lili, ki ni bilo rešeno in je lastnik zemljišča
prepovedal izdelovati kompaktni sneg in uporabljati črpališče, ki se nahaja na tem zemljišču.
Na srečo je bila Zima 2019/20 izredno bogata z naravnim snegom in tudi temperature so omogočale izdelavo kompaktnega
snega.
Vodja tekmovanja Aleš Vidic je o pripravi tekmovalne proge poročal:
---citiram---Za razliko od prejšnjih let je bila izdelava kompaktnega snega v decembru in januarju zaradi zapletov ASK-RTC- lastnik zemljišča
Uderman in NIJZ ukrepov, precej manjša kot prejšnja leta. Narejeno je bilo mogoče 30%-40% kompaktnega snega (večinoma
od slalom starta do cilja) ostalo je bil naravni sneg, ki pa ga je bilo na srečo v izobilju.

Za pripravo na Zlato Lisico, se je celotna proga 3x polivala. Tekmovalna proga je bilo vrhunska, po besedah trenerjev najbolje
pripravljena proga v celotni sezoni ženske karavane WC.
Utrjevanje naravnega snega je mnogo težje, ker sneg ni tako kompakten kot
umetni sneg. Brez dodatnih količin umetnega snega, tekmovanja za 60. Pokal
Vitranc ne bi mogli izvesti. Po Zlati Lisici, je nekajdnevna otoplitev in 2 dnevno
deževje, ter kasneje znatna ohladitev, ki je pripomogla k temu, da je bilo
tekmovalna proga že v začetku februarju odlično pripravljeno in namenjena
treningom in FIS tekmovanjem. Zadnji trening za tekmovalce v svetovnem
pokalu je bil možen 6.3.
V nedeljo 7.3. pa smo celotno progo še 1x polili os starta vsl do cilja. Ob polivanju
s cevmi, so bili dodatno uporabljeni tudi snežni topovi. Iz posameznega topa je
šlo 8-10 litrov vode na sekundo, skupaj s polivanjem na cevi pa smo dosegli
količino preko100 litrov na sekundo. Polivalo se je 8 ur. Težava pri polivanju s
topovi je bila, da 4-5 obstoječih topov na tekmovalni progi ni delovalo zaradi
okvar (pomanjkanje rezervnih delov). Mislim, pa da topovi brezhibno niso
delovali že v decembru in januarju.
Kot slabe izkušnjo bi izpostavil, pomembnost dogovorov z lastniki smučišča in
upoštevanje le teh. Dogovor, ki bi moral biti sklenjen in zaključen preko poletja
in ne šele v začetku zimske sezone. Dolgo se ni vedelo ali bodo RTC Žičnice sploh
pričele z izdelavo umetnega snega. V decembru in januarja se Poligona sploh ni
zasneževalo in zamujeno je bilo veliko zelo ugodnih dni/noči za izdelavo
umetnega snega na tekmovalni progi.
Imeli smo veliko srečo, da je zapadlo veliko naravnega snega.
--konec citata----

Zahvala za kvalitetno pripravo tekmovalne proge gre celotnemu osebju v sklopu organizacije na in ob tekmovalni progi,
voznikom teptalcev in žičničarjem, ki so delali v zajetnih pogojih pandemije, ki so se morali redno testirati zato, da je bil celoten
program izveden.
Vse probleme na pripravi tekmovalne proge smo, tudi s pomočjo novega direktorja RTC Žičnice, g. Petra Wettengla uspešno
rešili in izvedli izvrstno pripravljeni in izvedeni tekmovanji v Kranjski Gori.

Priprava prizorišča
Prizorišče je bilo v celoti pripravljeno v sredo 10. 3. 2021.
Ciljna arena je bila spremenjena in prilagojena na osnovi spoznanj in zahtev po boljši razporeditvi začasne in stalne
infrastrukture v omejenem prostoru na Poligonu Podkoren. Tako je ciljna arena dobila pravokotno obliko, nova ciljna črta
veleslaloma se je zamaknila 20 m višje proti startu, tako da smo dobili zahtevanih 70 m izteka za veleslalom, postavljena je bila
nova ciljna konstrukcija urejena za veleslalom.
Za slalom smo uporabili obstoječo ciljno konstrukcijo in tako zagotovili potrebnih 50 m izteka.
S to spremembo smo pridobili velik prostor za samo ciljno areno, ki ga bomo v prihodnosti lahko s pridom uporabili za lažjo
logistiko tekmovanja in pa povečanje števila gledalcev v sami ciljni areni.
Začasna infrastruktura za gledalce in goste ni bila postavljena, zato je bila postavitev lažje prilagojena vzpostavitvi potrebnih
področij za posamezne skupine.

Glede na omejitve vlade RS in NIJZ, smo morali prilagoditi prizorišče, tako da je zadostilo zahtevam o vzpostavitvi celotnega
prizorišča kot »enotnega varnega mehurčka (FIS Snowflake), s posameznimi pod-mehurčki«, ki so zagotavljali, da ni prihajalo
do nepotrebnega mešanja različnih skupin udeležencev v ciljnem prostoru in na tekmovalni progi.

Ciljna arena – Pokal Vitranc do 2020

Nova ciljna arena – 60. Pokal Vitranc 2021
Prilagojena Covid-19 zahtevam

Iz tega razloga je bil rudi prestavljen Medijski center v neposredno bližino ciljnega prostora, in vzpostavljene so bili 4 glavne
vstopne kontrolne točke na prizorišče, kjer se je redno izvajala kontrola opravljenih testov vsakega posameznika posebej.

Za potrebe tekmovalcev je bil postavljen 600 m2 velik »Team Hospitality« prostor, ki je zagotavljal izpolnjevanje zahtev in
priporočil NIJZ glede pandemije.
Za trenerje so bili na razpolago trije podesti ob tekmovani prog tako da so imeli trenerji odličen pregled nad celotno tekmovalno
progo in bili istočasno umaknjeni s tekmovalne proge.

Izvedba tekmovanj
V okviru tekmovanja za 60. Pokal Vitranc 2021 sta bila izvedena veleslalom in slalom.
13. marec 2021 - veleslalom
Start veleslaloma je šel z vrha Podkorenske proge, za vsak primer pa je bil pripravljen tudi rezervni start (ca 100 m n. v. nižje).
Tekmovalna proga je bila odlično pripravljena in je zagotavljala odlične pogoje vsem tekmovalcem, kljub malo višjim
temperaturam, še posebej v drugem teku. Pogoji za tekmovanje so bili vrhunski.

14. marec 2019 - slalom
V soboto po izveden veleslalomu se je vreme spremenilo in še malo bolj otoplilo in ponoči je začelo deževati.
Sam dež in visoke temperature (ob 09:30 je bilo 6o C, ob 12:30 uri pa 10,3o C) niso pretirano ogrožale tekmovanja, saj je bila
tekmovalkina proga še vedno v odličnem stanju, problem pa je nastal, ko se je dež spremenil v moker sneg, ki je zelo oteževal
vidljivost tekmovalcem.
Kljub težavam z vremenom (močnim sneženjem), je bilo tekmovanje korektno izvedeno in tekmovalna proga je omogočala
tekmovalcem, da so pokazali svoje znanje in se enakopravno borili za zmago.

Varovanje
Komisija za varnost, je glede na dejstvo, da tekmovanje ni bila »javna prireditev«, pripravila plan varovanja in zagotavljanja
varnosti na prireditvi, ki je bil prilagojen zahtevam pandemije.
Tako se je »mehurček« ustvaril že v ponedeljek 10. 3. 2021, ko se pričele končne priprave na tekmovanje in redno se je
kontroliralo vstop v mehurček za vsakega posameznika, ki je bil omogočen samo ob preložitvi negativnega HAT testa.
Večjih problem ni bilo, a določeni zunanji partnerji v projektu niso bili pripravljeni upoštevati sprejeta pravila glede testiranja
in vstopov v mehurček, ter gibanja v okviru pod-mehurčkov na samem prizorišču. Tudi te probleme smo uspešno rešili in na
tak način zagotovili največjo možno varnost udeležencev tekmovanja.
Požarno varnost na tekmovanju je izvajalo PGD Podkoren.

Prometna ureditev
Prometna ureditev je bila prilagojena zahtevam in omejitvam zaradi pandemije.
Večjih problemov ni bilo, predvsem zaradi izredno striktnega izdajanja parkirnih dovolilnic in dobro urejenega prevoza osebja
organizacije na in iz prizorišča tekmovanja.

Medijsko središče
Medijsko središče je bilo v neposredni bližini ciljnega prostora v posebnem šotoru, in število delovnih mest je bilo omejeno na
60 in postavljena je bila tudi omejitev števila novinarjev/fotografov iz posamezne medijske hiše.
Tako smo lahko zagotovili spoštovanje omejitev zaradi pandemije.
To se je izkazalo za dobro odločitev, saj so iz tekmovanja poročali samo mediji, ki redno spremljajo tekmovanja za svetovni
pokal v alpskem smučanju.
Novinarske konference z zmagovalci, so bile izvedene s pomočjo video tehnike, takoj po proglasitvi zmagovalcev.

Odnosi z javnostmi in medijsko pokrivanje Pokala Vitranc
Redno se je obveščalo medijske hiše in posamezne novinarje doma in v tujini o posebno pomembnih dogajanjih v zvezi s
pripravami in izvedbo Pokala Vitranc.
Novinarska konferenca pred tekmovanjem s pričakovanim odzivom slovenskih medijev, je bila izvedena v obliki video
konference. Novinarska konferenca v Celovcu, pa je bila, glede na omejitve glede obiska gledalcev odpovedana.
Tekmovanje je bilo tako kot do sedaj več kot zelo dobro pokrito s tiskanimi in elektronskimi mediji.
Akreditiranih je bilo manj novinarjev in fotografov, glede na omejitve. Skupno 71 (59.PV2020 - 201) novinarjem, od tega 11
(57) za tiskane medije, 24 (66) foto reporterjev in 34 (60) televizijskih in radijskih poročevalcev in članov ENG ekip, ter 2 (18)
novinarjev spletnih medijev.
Poleg TV Slovenije z 91 (132 oseb v letu 2020 , ki je proizvedla televizijski signal, sta bili prisotni s svojimi ENG ekipami tudi
nemška ZDF in avstrijska ORF.
Tekmovanje so v direktnem prenosu prenašalo 18 držav, torej vse večje države na katere gravitira alpsko smučanje, vključno s
satelitskim programom Eurosport.
Mediji so v opazovanem obdobju, od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 o 60. Pokalu Vitranc objavili skupno 475 prispevkov v skupno 93
različnih medijih. Slovenska tiskovna agencija je prispevala največ objav – 46, med televizijskimi mediji izstopa Tv Slovenija 1 –
31 prispevkov, med radijskimi mediji sta v ospredju 1. in 2. program Radia Slovenija – 24 in 29 prispevkov, med tiskanimi mediji
prednjačijo dnevniki Delo (21), Dnevnik (16) in Večer (14 objav). Med lokalnimi mediji so največ (13) objav prispevali Primorski
dnevnik, Radio 1 in Radio Sora. Sledita Gorenjski glas in Radio Kranj z 9 objavami in priloga Zgornjesavc s 7 objavami. Ostali
lokalni mediji so prispevali manj kot 5 objav. V medijih se je Pokal Vitranc v naslovu pojavil v skupno 175 objavah – 37% vseh
objav. Od tega je bilo 44% objav radijskih – Pokal Vitranc se je pojavil v prvih nekaj besedah novice; 27% pa tiskanih člankov.
Športna novinarja, ki sta pokrivala tekmovanja Pokala Vitranc in sta zapisala največ člankov sta novinarja dnevnih časopisov
Dnevnik in Večer – Uroš Šemrov (33 člankov) ter Dela in Slovenskih novic – Siniša Uroševič (29 člankov). Za oba novinarja je
značilno, da svoje članke objavita v vsaj dveh medijih hkrati, zato je tudi število člankov dvakrat večje od števila objav drugih
avtorjev.
Mediji so, kot je to vsako leto že stalnica, ponovno poudarjali odlično organizacijo tekem za svetovni pokal.

Akreditacije
Sistem akreditacij, ki ga OK vsako leto izpopolnjuje je v bil letos popolnosti usklajen z zahtevami FIS-e glede pandemije, prenosa
potrebnih kontrolnih podatkov iz FIS Covid-19 Potnega lista, varnostno službo OK in posameznimi komisijami OK.
Dodana je bila posebna QR koda, ki je omogočala na vstopnih točkah preverjanje veljavnosti testov posameznikov.
Bilo je nekaj problemov z posameznimi udeleženci na strani prijavljenih tekmovalnih ekip, ki niso upoštevali navodil
organizatorja, glede testiranja.
Skupno je bilo akreditiranih 1204 (2014 – 59PV2020) oseb, od tega 71 (221) novinarjev (rumeno področje) , 388 (449) oseb s
strani sodelujočih ekip (rdeče področje); v organizacijski shemi tekmovanja pa je bilo akreditirano na dan tekmovanj skupaj 533
(716) oseb (modro področje) in 91 (132) članov osebja produkcije tv signala.
Poleg navedenega so bile dodatno akreditirane še osebe ponudnikov storitev, zunanjih partnerjev in Infront-a,

Pandemija Covid-19
Za prireditveni prostor Poligon Podkoren je bil mehurček vzpostavljen že od ponedeljka 08. 3. 2021 dalje. Na vhodih je bila
kontrola testiranja posameznikov in v mehurček je bilo možno stopati samo od predloženem negativnem HAT testu. Bilo je
nekaj nezadovoljstva s strani zunanjih partnerjev, a pravilo so morali upoštevati vsi, ki so vstopali na Poligon.
Namestitev vseh udeležencev je bila v hotelih v Kranjski Gori in sicer v hotelu Kompas in Lek za tekmovalne ekipe, v hotelu
Skipass vodstvo tekmovanja, v Ramada Resort in Ramada Hotel&Suites za podporne službe, Infront, medije in osebje
organizacije, ki je stalno delovalo v rdečem
mehurčku.
Za namen testiranj je bil s pomočjo Bolnice
Jesenice vzpostavljen poseben Covid Testni
Center v centru Kranjske Gore, ki je deloval že
od sobote 6. 3. 2021 dalje. Za namen testiranj
vseh udeležencev tekmovanja, je bilo
opravljeno 1950 HAT testov in ca 70 PCR testov.
Pozitivnih testov je bilo 16, od tega velika večina
med osebjem zunanjih ponudnikov storitev in
opreme.
Omeniti velja, da se je po odhodu iz Kranjske
Gore pojavila ena sama okužba pri pomočniku
direktorja svetovnega pokala Manuelu
Couderju, ki naj bi se okužil v hotelu SkiPass ob
prihodu. Po proučitvi vseh dejstev v zvezi s to okužbo je zelo težko natančno opredeliti, kje se je dejansko okužil, saj je v kratkem
času prepotoval več držav (in bil v stiku z organizatorji tekmovanj v Banskem (Bolgarija) in Lenzerheidu (Švica), poleg tega pa
še v Val d'Iserju (Frabncija).
Tu gre posebna zahvala osebju SB Jesenice pod vodstvom dr. Mateja Andoljška in Tanje Pristavec, ter strokovni pomoči dr.
Irene Grmek-Košnik s strani NIJZ-a in osebju Pokala Vitranc, ki so odlično opravili zelo zahtevno in odgovorno delo.

Nagradni sklad
Nagradni sklad je bil v oktobru 2019 objavljen v višini 120.000 SFR za vsako tekmovalni dan posebej, torej skupno
240.000 SFR. Nagradni sklad se je delil do 30. mesta – vsem finalistom, kar je v skladu z pravili FIS. Zmagovalec
posamezne tekme dobi 42.500 SFR, drugo uvrščeni 19.650 SFR in tretje uvrščeni 9.800 SFR, trideseti pa 500 SFR.
S strani FIS-e je bil povrnjen del nagradnega sklada v višini 20% izplačanih nagrad, kot »FIS Covid pomoč« organizatorjem.

Sodelovanje s SZS
Sodelovanje s SZS je pogodbeno urejeno in je bilo korektno. OK Pokal Vitranc je izpolnil vse obveznosti do SZS, ki izhajajo iz
Pogodbe o organizaciji tekmovanj za svetovni pokal v Kranjski Gori, ob upoštevanju omejitev zaradi pandemije.
Posebej je potrebno omeniti pravočasno posredovanje direktorja SZS, Uroša Zupana na vladnih inštitucijah, ko je vlada RS želela
24. 2. 2021 uvesti 10 dnevno obvezno karanteno za vse, ki bi vstopali v RS, ne glede na namen vstopa. Ta predlog ni bil potrjen
in s tem je bila omogočena izvedba Pokala Vitranc.

Ocena FIS vodstva svetovnega pokala
Tekmovanje za 60. Pokal Vitranc 2021 je bilo pripravljeno in izvedeno v zahtevnih epidemioloških razmerah, ob upoštevanju
vseh zahtev, omejitev in priporočil vlade RS in NIJZ, ter ob upoštevanju priporočilo FIS-e.
Omeniti je potrebno tudi težke vremenske pogoje na nedeljskem slalomu.
Vsi, ki so sodelovali na pripravi in izvedbi tekmovanja, so pokazali izredno visoko stopnjo zavedanja v takratni situaciji in izvedli
vse naloge na izredno visokem kvalitetnem in profesionalnem nivoju, tako v tekmovalnem.
To potrjuje ocena vodilnih mož FIS-e, prisotnih na tekmovanju, direktorja FIS svetovnega pokala g. Marcusa Waldnerja,
Manuela Coulder-ja in Tehničnega delegata .

Finančno poročilo
Tekmovanji za 60. Pokal Vitranc 2021 je bilo uspešno izvedeno tudi po finančni strani. Poznal se je upad prihodkov s strani
domačih sponzorjev, ki so glede na to, da je bilo tekmovanje brez gledalcev in VIP programa, zmanjševali svoje sponzorske
vložke.
Na strani prihodkov je bilo zagotovljeno 1.500.075,35 € s strani pogodb za medijske in marketinške pravice ter sponzorstva. Tu
je potrebno omeniti pomembno pomoč FIS-e, ki je zagotovil 20% nagradnega sklada.
Skupno je bilo stroškov za 1.456.884,71 € in v tem kontekstu predstavljajo pogodbene obveznosti do SZS in sodelujočih
tekmovalnih ekip 42% vseh stroškov. Velik strošek so predstavljali tudi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije, za katere
upamo, da nam jih bo delno povrnila država.
Poslovni rezultat je tako 43.290,64 €, ki je bil ustvarjen predvsem na račun optimizacije stroškov
Zaključek
Tekmovanji za 60. Pokal Vitranc 2021 je bilo uspešno izvedeno.
Vse tehnične komisije in njihove ekipe so opravile zahtevano delo na zahtevanem profesionalnem nivoju, kljub temu, da so
vse osebe vključene v delo prostovoljni amaterski delavci. Izpolnili smo postavljen cilj, da se zmanjša število osebja v organizaciji
tekmovanja na najmanjšo možno število, ki še omogoča kvalitetno izvedbo tekmovanja. Tako je v primerjavi s prejšnjimi
tekmovanja sodelovalo pri pripravi in izvedbo tekmovanja za ca 30% manj osebja, nekaj na račun dejstva, da ni bilo gledalcev
in gostov, večino pa na optimizaciji dela in boljšem planiranju dela v posameznih tehničnih komisijah.
Imamo odlično ekipo, ki temelji na članih Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in nekaterih smučarskih društev ter
posameznikih, imamo vodje posameznih komisij in delovnih skupin z znanjem, izkušnjami ter predvsem z veliko pripadnost
Pokalu Vitranc vseh, ki delajo na pripravi in izvedbi tekmovanja
Dolgoletno partnerstvo s posameznimi ponudniki storitev in opreme se neizpodbitno izplača, saj v tem partnerskem odnosu
skupaj razvijamo nove dodane vrednosti projektu Pokala Vitranc. Treba je omeniti, da so hotelske hiše opravile izredno
kvalitetno delo, da so samo za tekmovanje odprle hotelske hiše in jih namenile udeležencem tekmovanja, tre striktno
upoštevala navodila za preprečevanje širjenja okužb.
Tekmovanje je bilo pripravljeno in izvedeno na visokem nivoju in je bilo v izredno zahtevnih vremenskih pogojih v nedeljo 14.
3. 2021 pripravljeno in izvedeno optimalno.
Naslednje tekmovanje za 61. Pokal Vitranc bo v soboto 12. in v nedeljo 13. marca 2022 in sicer z dvema veleslalomoma.
Kranjska Gora, 07. junij 2021
Srečko Medven, Generalni Sekretar
Pokal Vitranc

