POROČILO O IZVEDBI TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL V
DESKANJU NA SNEGU ROGLA 2021

Unitur d.o.o. je v skladu s programom tekmovanj Svetovnega
pokala v deskanju na snegu pri FIS pripravil tekmovanje Svetovnega
pokala v deskanju na snegu v paralelnem veleslalomu, ki je
potekalo 6. marca 2021 na Rogli.
Priprave na izvedbo tekmovanja so potekale od meseca
septembra, sama izvedba tekmovanja je bila zaradi Covid-19
situacije pod vprašanjem. Delo za izvedbo tekmovanja je aktivno
potekalo znotraj sektorjev in se usklajevalo na skupnih sejah
organizacijskih komitejev, ki so se sklicevale po potrebi.
Organizacijski komite Rogla 2021 je deloval za potrebe Svetovnega pokala in Svetovnega
prvenstva.
Prijava prireditve
Prijava prireditve je potekala brez posebnost, saj je prireditev zaradi Covid-19 potekala brez
gledalcev, zato prireditev ni imela značaja javne prireditve.
Namestitve
Ekipe so bile nameščene v zelenem mehurčku, ki je bil vzpostavljen v kapacitetah na Rogli. V
času svetovnega pokala je bilo realiziranih 529 nočitev, v času priprav pa še 139.
Promet in varnost
Ker prireditev ni bila javna ni bilo pričakovati gledalcev, zato za dodatno prometno varnost ni
bilo potrebe. Varnost na samem prizorišču je potekala s pomočjo varnostnikov, ki so na
vstopnih točkah preverjali akreditacije udeležencev. Na prizorišču so bili prisotni tudi policisti,
gasilci ter člani zdravstvenega osebja.
Organiziranega prevoza z vrha Rogle do Mašin žage ni bilo, tudi pešpot ob progi Jasa ni bila
urejena.
Vabila in akreditacije
Na tekmovanje je bilo povabljenih le nekaj gostov, ki so se tekmovanja udeležili v zelo
majhnem številu. Akreditacije so se delile na tri cone in so zajemale zeleno, modro in sivo
cono.
VIP pogostitev in ostala gostinska ponudba
VIP pogostitve ni bilo. Gostinska ponudba je bila zaradi Covid-19 omejena. Malica za
prostovoljce je bila v posebnem šotoru.
Odnosi z javnostjo (akreditiranje novinarje in fotografov, press center,...)
Zaradi Covid-19 protokola se je pojavila težava, saj so novinarji in fotografi morali biti
nastanjeni v Zrečah, da so prejeli akreditacijo za modro cono. Ostali so lahko dobili
akreditacijo za sivo cono, vendar s tem niso bili zadovoljni.
Press center je bil ustrezno urejen v Snežni dvorani.

Zabava in produkcija
Za zabavo je odlično poskrbel Red bull-ov DJ, ki je vrtel sodobno
glasbo in ustvaril dobro vzušje.
Šotori, tribune
Na prizorišču je bil le šotor za prostovoljce, tribun ni bilo. Wax
šotor je bil za potrebe ekip premajhen.
Podelitev
Zadovoljiva, prilagojena Covid-19 razmeram in protokolu.
Ker je bila letos na Rogli zadnja tekma v paralelnem veleslalomu,
smo podelili mala kristalna globusa.

Foto: Miha Matavž (FIS)

FIS instalacije
Dobro pripravljene.
Zdravstvena oskrba
Letos je velik zalogaj predstavljal Covid-19 protokol, ki ga je Covid-19 koordinator dr.
Klančnik s svojo ekipo uspešno vodil in bil prisoten na prizorišču ves čas tekemovanja. Na
tekmovanju je bila prisotna zdravstvena ekipa.
Covid-19 protokol
Urejen v skladu s FIS smernicami.
Transparenti
Ustrezno nameščeni.

Prostovoljci
Dobro usklajeni kot vsako leto, brez pripomb. K dobremu delu na
progi so pripomogli tudi vojaki Slovenske vojske.
RTV Slovenija
Pred tekmovanjem je prišlo do razreza glavnega optičnega kabla z
motornimi sanmi. V prihodnje je potrebno kable bolje označiti
oziroma ustrezno zaščititi. RTV Slovenija je svoje delo opravila
zelo dobro.

Foto: Miha Matavž (FIS)

Drugo
Covid-19 protokol je utežil organizacijo tekmovanja, vendar smo premostili vse prepreke.
Pomembne informacije so bile ekipam posredovane preko aplikacije WhatsApp in hkrati bile
objavljene na recepciji.
Na tekmovanju je bilo prisotnih 52 žensk iz 17 držav in 6i moških iz 18 držav.
Sodelovanje s SZS in FIS je bilo tudi letos na najvišjem nivoju.
Z udeleženci tekmovanja smo realizirali 668 nočitev, kar je več kot lani. Čisti prihodek od
nastanitev znaša 21.565,02 EUR.
Prihodki tekmovanja so letos višji kot stroški, zato lahko ocenimo, da je bilo tekmovanje iz
finančnega vidika uspešno.

Foto: Miha Matavž (FIS)
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FINANČNO POROČILO
SVETOVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU 2021
STROŠKI
Nagradni sklad
Zavarovanje prireditve
Najem agregata
Šotori
Tehnični delegat
Led display
Kape za prostovoljce
Telekomunikacijske naprave
Denis Bobik s.p. 1/3
Nujna medicinska pomoč
Testiranje OK in osebja
Covid-19 ekipa
Dodatne zastavice
Algeco d.o.o.
Folija za laminiranje
Lastna cena nočitev za organizacijsko osebje
VIP pogostitev
Najem WC-jev
Smučarske karte za nagradne igre
Napovedovalec
Oglaševanje
Race office
Varovanje
Signum d.o.o.
Provizija SZS
Graviranje ploščic
Grafični dizajn
Lastno delo (opravljene ure)
Teptalni stroji
Gorivo za ogrevanje šotora, motorne sani in
teptalne stroje
Prostovoljci
Video vsebine
Elektro instalacije
Gasilske storitve
Pomožni material
SKUPAJ:

neto
45.000,00 €
508,82 €
1.500,00 €
3.079,50 €
1.035,00 €
2.800,00 €
116,00 €
4.180,00 €
296,45 €
350,00 €
13.388,00 €
1.250,00 €
44,80 €
1.759,60 €
21,00 €
30.827,30 €
368,45 €
115,50 €
175,00 €
415,00 €
576,00 €
400,00 €
1.525,00 €
22,40 €
3.126,40 €
59,02 €
56,50 €
4.263,30 €
600,00 €
1.891,24 €
4.969,96 €
150,00 €
217,33 €
919,20 €
300,00 €
126.306,77 €

PRIHODKI (sponzorji in partnerji, podporniki)
Prihodek iz nočitev
Štartnina
Kosila
PCR testi in hitri testi
STO
Občina Zreče (donacijska pogodba)
Petre šotori d.o.o.
Sava zavarovalnica
Kompas telekomunikacije
Vzajemna D.V.Z.
Smučarska zveza Slovenije
FIS
Podporniki
Oglaševanje
Prefakturiran račun SZS
SKUPAJ:
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49.718,10 €
2.511,00 €
5.483,40 €
20.415,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
1.137,18 €
508,82 €
4.180,00 €
2.400,00 €
10.000,00 €
9.100,00 €
17.013,00 €
576,00 €
415,00 €
134.457,50 €

