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Ljubljana, 15. maj 2021

Uradno poročilo:

FIS Svetovno prvenstvo v alpskem deskanju na snegu 2021

Rogla je bila letos gostiteljica prvega svetovnega prvenstva v alpskem
deskanju na snegu. Od leta 2013 je Rogla redno prizorišče tekem FIS
svetovnega pokala v deskanju na snegu, gostila je tudi dve FIS svetovni
mladinski prvenstvi v deskanju na snegu.
Januarja 2021 smo dobili edinstveno priložnost, da prevzamemo
organizacijo FIS svetovnega prvenstva v alpskem deskanju na snegu
za leto 2021, ki je bilo prvotno na sporedu v Zhangjiakouju na
Kitajskem.
Svetovnemu prvenstvu, ki je bilo na sporedu 1. in 2. marca, je sledil
svetovni pokal, in sicer dne 6. 3. 2021.
Ključne številke FIS svetovnega prvenstva v alpskem deskanju na
snegu 2021:
sodelujoče
države

število
športnikov

mednarodno
oddajanje

27

121

20
držav

SPLOŠNA ORGANIZACIJA / STRUKTURA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA
Organizacijo prvenstva so prevzeli Smučarska zveza Slovenije, Snowboard Klub
Rogla in Unitur d.o.o.. Za uspešno organizacijo je bilo na voljo zgolj 50 dni.
Organizacijski odbor Rogla 2021, prvotno ustanovljen za organizacijo
tradicionalnega FIS svetovnega pokala na Rogli, je bil razširjen na 20 članov,
predsedoval mu je g. Anže Polanec.
ČLOVEŠKI VIRI
Izkušeni člani organizacijskega odbora so se v mesecu dni uspešno odzvali na
organizacijo dogodka. Glavni poudarek organizacijskega odbora je bil na
operativni organizaciji, varnostnih Covid-19 protokolih ter sponzorstvih in
komunikacijskih aktivnostih. Organizacija dogodka ne bi bila mogoča brez +100
prostovoljcev in pomoči Slovenske vojske.
INFRASTRUKTURA
Proga Jasa ima dobro podobo v alpski skupnosti deskanja na snegu, zahvaljujoč
ekipi na tekmovališču, ki se vedno osredotoča na tehnične podrobnosti priprave
proge.
Na Rogli je bila zagotovljena nastanitev za udeležence in organizacijski odbor
(zelena cona), medtem ko je bilo pomožno osebje in mediji (modra cona) v
dolini v Zrečah. Kapacitete Uniturja so zadostovale za potrebe nastanitev. Zaradi
Covid-19 protokola gledalci niso bili dovoljeni, zato so bili hoteli in bungalovi
odprti samo za udeležence tekmovanja. V skladu z nacionalnimi in FIS
smernicami so bili v objektih uporabljeni varnostni protokoli.
MEDICINSKE STORITVE
Oblikovali smo visoko usposobljeno medicinsko ekipo pod vodstvom dr. Andreja
Klančnika. Medicinska ekipa je skrbela za varnostni Covid-19 protokol (s
testiranjem), medicinsko pomoč na kraju samem in pomoč protidopinškemu
nadzoru.
VARNOST
Posebne okoliščine niso zahtevale varnosti za gledalce, vendar pa so protokoli
zahtevali omejen dostop (različna območja), ki ga je nadziralo varnostno osebje.
PRENOS
Uradni producent prireditve je bila RTV Slovenija. Dogodek je bil predvajan v 20
državah, dodatni prenos na YouTube kanalu pa je bil v skladu s smernicami FIS.

MEDIJSKE STORITVE
Zaradi omejitev Covid-19 protokola so morali vsi medijski uslužbenci predložiti
negativni PCR test in so bili nastanjeni v Zrečah. Tiskovno središče je bilo
organizirano, vendar je bilo njegovo področje uporabe omejeno.
KOMUNIKACIJE
Marketinško ekipo je sestavljalo 8 oseb. Komunikacija pred dogodkom je bila
načrtovana za februar, vključno s socialnimi mediji v središču komunikacijske
strategije. Vključevanje športnikov je imelo velik pomen na doseg
komunikacijskih aktivnosti na socialnih omrežjih. Digitalnim komunikacijskim
aktivnostim je sledila organizacija novinarske konfernece in nacionalna billboard
kampanja.
FINANCE
Za organizacijo uspešnega dogodka je imel organizacijski odbor nalogo, da v
dveh tednih zbere 125.000 EUR sponzorskega denarja. Vodilna zavarovalnica
Triglav, Slovenska turistična organizacija, občina Zreče in nacionalni ponudnik
komunikacij so bili sestavni del večine sponzorskega proračuna.
Skupni proračun svetovnega prvenstva je znašal okvirno 400.000 EUR. Del
prihodkov in stroškov je bil direktno vezan na Unitur, zato so uradni ﬁnančni
rezultati Smučarske zveze Slovenije v nižjih postavkah. Panoga deskanja na
snegu pri Smučarski zvezi Slovenije beleži iz naslova organizacije dogodka proﬁt
v vrednosti okvirno 20.000 EUR.

S spoštovanjem,
dr. Anže Polanec

Predsednik organizacijskega odbora

