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Uvod
Pokal Vitranc je v slovenskem prostoru prisoten že od daljnega leta 1961. Karavana
svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske zveze FIS pa se je v
Kranjski Gori prvič ustavila v marcu 1968. Skozi vsa ta leta do današnjega dne se je
organizacija razvijala skladno z razvojem alpskega smučanja in varnostnimi zahtevami
tekmovanj, nabirale so se izkušnje in znanje. Pokal Vitranc je danes ena izmed
največjih, najbolje organiziranih in najbolj obiskanih tradicionalnih športnih prireditev v
Sloveniji in v osrednjem delu Evrope. Zasluga za to gre predvsem marljivim in vztrajnim
prebivalcem Kranjske Gore ter okoliških vasi, ki s prostovoljnim delom ustvarjajo
vrhunsko prireditev. Prav zato je Pokal Vitranc trdno zasidran v koledarju Mednarodne
smučarske zveze tudi v prihodnosti.
Tudi letos se organizatorji trudimo organizirati dogodek, ki bo upravičil svoj sloves
dogodka, ki združuje šport, posel in zabavo. Dva dni bodo najboljši veleslalomisti in
slalomisti merili svoje moči na strmini v Podkorenu in se borili za najboljša mesta.
Tekmovanje bo popestril pester spremljevalni program tako na prizorišču tekmovanja
kot v samem centru Kranjske Gore z začetkom v petek popoldan z memorialno tekmo
v spomin na tragično preminulega slovenskega smučarja Draga Grubelnika. Po
veleslalomski tekmi v soboto zvečer se obiskovalci Kranjske Gore v času Pokala Vitranc
že tradicionalno zabavajo na »Fresh Party-ju«.
Pokal Vitranc ni zgolj šport in zabava. Najboljši alpski smučarji sveta v Kranjsko Goro
privabijo predvsem poslovno elito tako na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi
meddržavni ravni. V dveh dneh se tako združijo ljudje iz različnih sfer in dejavnosti.
Naužijejo se borbenosti, vztrajnosti in discipline smučarjev, vrlin, ki so nujno potrebne
za katerokoli področje našega življenja.
Pokal Vitranc je vznemirljiv in kot vsako leto predstavlja vrhunec zime!
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Kako do nas
Kljub temu da Zgornjesavsko dolino objema
mogočno gorovje Karavank in Julijskih Alp,
je Kranjska Gora zelo lahko dostopna.
Bližnje avtocestne povezave v Italiji (Trbiž),
Avstriji (Beljak) ali Sloveniji (karavanški
predor) so od Kranjske Gore oddaljene
približno pol ure. Blizu so železnice, pa tudi
ljubljansko letališče Jože Pučnik na Brniku je
oddaljeno manj od ure vožnje.
Z avtobusom / avtomobilom
V Sloveniji do Kranjske Gore vodi cesta Ljubljana–Kranj–Jesenice–Kranjska Gora,
iz Avstrije do Kranjske Gore pridete iz Beljaka preko mejnega prehoda Korensko sedlo
ali skozi predor Karavanke in
iz Italije do Kranjske Gore vodi cesta preko mejnega prehoda Rateče.
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Z vlakom
Najbližja železniška postaja je na Jesenicah, od koder avtobusi v pol ure dosežejo 20
km oddaljeno Kranjsko Goro. Železniški postaji sta tudi v Trbižu, v Italiji, in v Beljaku,
v Avstriji, od koder lahko pot nadaljujete s taksijem. Nobeno izmed postajališč ni
oddaljeno več kot 20 km.
• ÖBB
• TrenItalia
Vozni redi
• Avtobus: Alpetour potovalna agencija d.d.,Avtobusna postaja Ljubljana
• Letalo: Adria Airways, Aerodrom Ljubljana
• Vlak: Slovenske železnice
• Ryan air: www.ryanair.com
• Brussels airline: www.brusselsairlines.be
• Easy Jet: www.easyjet.com
• TUIfly: www.tuifly.com
Oddaljenost od večjih mest
Tujina

Slovenija
Bled
Ljubljana
Brnik

38 km Nova Gorica
85 km Postojna
66 km Portorož
Maribor
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Beljak
Celovec
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Prometna ureditev
V Kranjski Gori in Podkorenu v času Pokala Vitranc velja posebna prometna ureditev.
Predlagamo vam, da svoje avtomobile parkirate na javnih parkiriščih v Kranjski Gori
oziroma parkiriščih v sklopu hotela, v katerem bivate. Predstavnikom medijev je namreč
na voljo poseben prevoz, t.i. Media Shuttle med Hotelom Kompas in Medijskim
središčem ob ciljni areni v Podkorenu. Parkirišča ob ciljni areni so številčno omejena,
zato ga organizator ne more zagotoviti.

Prevoz za predstavnike medijev
Vse dni tekmovanja je predstavnikom medijev namenjen poseben prevoz med Hotelom
Kompas v Kranjski Gori (posebno postajališče za predstavnike medijev) in Medijskim
središčem ob ciljni areni v Podkorenu.
Novinarji in fotografi z veljavno akreditacijo lahko vstopijo na t.i. Media Shuttle na
posebnem postajališču pred hotelom Kompas in pred ciljno areno v Podkorenu. Obe
vstopni mesti bosta označeni.
Prevoz je na voljo vsakih nekaj minut v petek, 13. marca, od 8. ure dalje, v soboto, 14.
in nedeljo, 15. marca 2020, pa med 7. in 18. uro oziroma v času odprtja medijskega
centra.

5
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Namestitev v času tekmovanja
V času Pokala Vitranc je v Kranjski Gori povečano povpraševanje po namestitvah, zato
si svoje prenočišče zagotovite pravočasno.
Z zahtevami za namestitev se obrnite neposredno na prodajne službe hotelskih hiš in
sicer:
• Hit Alpinea, http://www.hitholidays-kg.si/nastanitve
• Best Western Hotel Kranjska Gora https://www.bestwestern.de/en/hotels/KranjskaGora/Best-Western-Hotel-Kranjska-Gora
• ostale namestitve v Kranjski Gori (penzioni, privatne sobe, apartmaji).
http://www.kranjska-gora.si/Nastanitve-ceniki
Informacije o namestitvah v Kranjski Gori ali v okoliških krajih so na voljo pri ponudnikih
storitev, v Turistično informacijskem centru Kranjska Gora ter pri Lokalni turistični
organizaciji (http://www.kranjska-gora.si).
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Prehrana
V Medijskem središču ob ciljni areni v Podkorenu je poskrbljeno za prehrano
akreditiranih novinarjev in fotografov. Topel obrok je v medijskem središču na voljo ob
dnevih tekmovanja, v soboto, 14. marca, in nedeljo, 15. marca 2020.
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Akreditacije
Zahteve za akreditacije v OK Pokal Vitranc sprejemamo izključno preko uradne spletne
strani http://www.pokal-vitranc.com/mediji/akreditacije/. Vloge za akreditacije smo
pričeli sprejemati z 10. januarjem 2020, sprejemali pa jih bomo do 11. marca 2020 do
24. ure. Po tem datumu je akreditiranje mogoče le še v Akreditacijski pisarni v
konferenčnem centru hotela Kompas.
Akreditacijska pisarna, kjer prevzamete akreditacije, je odprta od četrtka, 12. marca,
do nedelje, 15. marca 2020.
Vsi fotografi s posebnim dostopom na tekmovalno progo morajo poznati pravila FIS
»FIS
on-course
photographers'
rules«,
objavljena
na
http://www.pokalvitranc.com/mediji/fotografiranje-na-progi/ so priloga temu priročniku, ter podpisati
posebno izjavo. Ob neupoštevanju pravil in navodil lahko organizator ukrepa z
odvzemom akreditacije.
V OK Pokal Vitranc želimo zagotoviti najboljše možne delovne pogoje za vse novinarje.
Prostor za delo na prizorišču kot tudi v Medijskem središču je omejen, zato vas prosimo,
da ne vlagate zahtevkov za novinarske akreditacije za svoje partnerje, prijatelje ali
družinske člane. Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč in vašim najbližjim
uredili vstopnico za ogled tekmovanja. Osebe, ki niso novinarji, v njim namenjenim
delovnih prostorih (Medijsko središče v Podkorenu, prostor za novinarje ob ciljni areni
…) zavzemajo dragoceni delovni prostor aktivnim novinarjem, česar si na Pokalu Vitranc
ne želimo.
9

Akreditacijska pisarna
Akreditacijska pisarna je v konferenčnem centru (klet) Hotela Kompas v Kranjski Gori.
Ob vašem prihodu se oglasite v Akreditacijski pisarni in prevzemite vašo akreditacijo.
Svoje akreditacije dvignite še pred odhodom v Medijsko središče.
Vodja Akreditacijske pisarne je ga. Janja Plemelj.
Akreditacijska pisarna je odprta:
v četrtek, 12. marca 2020, med 8.00 in 20.00,
v petek, 13. marca 2020, med 8.00 in 20.00,
v soboto, 14. marca 2020, med 7.00 in 20.00,
v nedeljo, 15. marca 2020, med 7.00 in 16.00.

#vitranc2020
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Medijsko središče
Medijsko središče bo tudi letos ob ciljni areni v Podkorenu. Prostor v velikosti 300m2
predstavnikom medijev zagotavlja odličen prostor v neposredni bližini tekmovališča ter
s tem tudi hitrejše poročanje. Na razpolago je vsa potrebna tehnika (brezplačni dostop
do interneta) in oprema (kopirni stroji ...) za nemoteno delo novinarjev in fotografov.
Vodja Medijskega središča je ga. Suzana Žbogar.
Novinarsko središče je odprto:
v petek, 13. marca 2020, med 8.00 in 18.00,
v soboto, 14. marca 2020, med 7.00 in 18.00,
v nedeljo, 15. marca 2020, med 7.00 in 17.00.
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V Medijsko središče lahko vstopite le z veljavno akreditacijo.
Telekom Slovenije zagotavlja širokopasoven dostop v Medijskem središču. Za
ekskluzivno telefonsko linijo se prosimo dogovorite neposredno z operaterjem Telekom
Slovenije (www.telekom.si). Brezžični dostop do interneta je v Medijskem središču
brezplačen.
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Novinarski konferenci zmagovalcev
Novinarski konferenci zmagovalcev veleslaloma in slaloma bosta v Medijskem središču
v Podkorenu, približno 10 do 15 minut po razglasitvi zmagovalcev po vsakem
tekmovanju v ciljni areni.
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Medijske pravice
Lastnik svetovnih medijskih pravic za 59. Pokal Vitranc 2020 je Infront Sports&Media
AG.
Mednarodne televizijske in radijske hiše, produkcijska podjetja in podjetja, ki se
ukvarjajo z internetnimi novicami, morajo predhodno pridobiti soglasje podjetja Infront
Sports&Media AG za izdajo novinarske akreditacije. Vaša zahteva za novinarsko
akreditacijo bo avtomatsko poslana tudi na Infront Italy.
Kontakt: Infront Italija S.r.l., Via Deruta 20, 20132 Milano, Italia
Tel: + 39.02.77.11.21 Fax: + 39.02.28.900.439
Kontaktna oseba:
Maddalena Ercolani: maddalena.ercolani@infrontsports.com
Yulia Filchagina: iuliia.filchagina@infrontsports.com
Brez soglasja podjetja Infront v OK Pokal Vitranc ne moremo izdati novinarske
akreditacije mednarodnim televizijskim in radijskim hišam ter podjetjem, ki se
ukvarjajo z internetnimi novicami. Novinarji spletnih medijev se morajo ob zahtevi za
akreditacijo strinjati in potrditi, da ne bodo snemali video posnetkov v času svojega dela
na Pokalu Vitranc.
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Zahteve za akreditacije so avtomatsko posredovane tudi na RTV Slovenija v odobritev.
Šele po njihovi odobritvi vam bomo lahko v OK Pokala Vitranc izdali zahtevano
akreditacijo.
V primeru zlorabe se bo novinarska akreditacija odvzela in lastnik pravic lahko sproži
tudi odškodninske tožbe proti tem novinarjem.
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Sestanek vodij ekip
Sestanek vodij ekip je dan pred tekmo, v petek, 13. marca 2020, ob 18. uri, za
veleslalom in v soboto, 14. marca 2020, ob 17. uri, za slalom, v kongresnih prostorih
Hotela Kompas (klet).
Na petkovem sestanku se opravi tudi žrebanje štartnih številk za veleslalom naslednji
dan.
Oba sestanka sta odprta za predstavnike medijev. Po zaključku obeh
sestankov bo v Tekmovalni pisarni, kjer bo potekal sestanek vodij ekip, možno
opraviti novinarsko in fotografsko delo (pisanje člankov, urejevanje in
pošiljanje fotografij).
Podelitev nagrad za veleslalom in javno žrebanje štartnih številk za nedeljski slalom je
v soboto, 14. marca 2020, ob 19. uri, v centru Kranjske Gore, v okviru prireditve »Fresh
Party«.
Po javnem žrebanju bo delo predstavnikom medijev omogočeno v Tekmovalni
pisarni v konferenčnih prostorih Hotela Kompas.
Morebitne spremembe programa prosimo preverite na spletnih straneh Pokala Vitranc.
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Shema akreditacijskih področij
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Podatki o tekmovalni progi
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Program AUDI FIS svetovni pokal v alpskem smučanju
Četrtek, 12. marec 2020
Prihod ekip in prijava
Petek, 13. marec 2020
Tekmovalna proga Podkoren
09:30 Prosti trening na tekmovalni progi
Hotel Kompas
18:00 Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za sobotni veleslalom
Smučišče Kekec
17:00 Grubin memorial – dobrodelno tekmovanje v veleslalomu
20:00 Grubin memorial – razglasitev zmagovalcev
21:00 Rock’n’Roll za Grubo
Sobota, 14. marec 2020

16

Tekmovalna proga Podkoren
09:30 Veleslalom – 1. tek
12:30 Veleslalom – 2. tek
Po tekmovanju - "Flower ceremony"
14:00 PETROL-ov poslovni dogodek (VIP šotor)
Medijsko središče Podkoren
14:15 (cca) Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma
Hotel Kompas
17:00 Sestanek vodij ekip (Hotel Kompas)
Q-Max oder pred dvorano Vitranc
18:00 Začetek zabavnega programa Q-MaxParty (do ca 23. ure)
19:15 Razglasitev zmagovalcev veleslaloma
19:30 Javno žrebanje štartnih številk za slalom
20:00 Q-Max Party koncerti
22:00 Q-Max after party
Nedelja, 15. marec 2020
Tekmovalna proga Podkoren
09:30 Slalom – 1. tek
12:30 Slalom – 2. tek
Po tekmovanju - razglasitev zmagovalcev v ciljni areni
Medijsko središče Podkoren
14:15 (cca) Novinarska konferenca z zmagovalci slaloma
Program je začasen, sprememba programa je možna brez predhodnega
obvestila!

59. Pokal Vitranc, 14. – 15. marec 2020

www.pokal-vitranc.com

#vitranc2020

Pokal Vitranc #funfacts
• Pokal Vitranc je bil od leta 1961 do danes izveden na 4 različnih smučiščih v Kranjski
Gori.
• Pretekli cilj je bil pri današnjem bencinskem servisu Petrol med Podkorenom in
Kranjsko Goro, del proge (poseka) pa je še danes viden.
• V sklopu Pokala Vitranc je bilo izvedenih 84 tekem za svetovni pokal (41 VSL, 40 SL,
1 ženski SL), 11 tekem za evropski pokal (3 VSL in 8 SL), ter 20 FIS tekem različnih
jakostnih stopenj.
• Kranjska Gora je izvedla 5 nadomestnih tekem svetovnega pokala v alpskem
smučanju za moške, ki so odpadle v drugih krajih.
• V Kranjski Gori je bilo izvedenih 7 tekmovanj za Zlato Lisico, ki so zaradi pomanjkanja
snega odpadle v Mariboru.
• Zmagovalci vseh tekem za Pokal Vitranc prihajajo iz 14 držav.
• Največ zmagovalcev na Pokalu Vitranc prihaja iz Avstrije in sicer 22, ki ima tudi
največ zmag tako v slalomu kot tudi v veleslalomu.
• Po eno zmago na Pokalu Vitranc je doseglo kar 51 tekmovalcev iz 14 različnih držav.
• Največ zmag sta dosegla Ted Ligety (USA) in Marcel Hirscher (AUT) in sicer 6. Ligety
je vseh 6 dosegel v veleslalomu.
• Največ uvrstitev med prvo trojico je dosegel Marcel Hirscher (AUT) - 15.
• Najslabši odstotek zmag med uvrstitvami na oder za zmagovalce ima Marcel Hirscher
(AUT), ki je zmagal 6-krat, med najboljšimi tremi pa je bil kar 15-krat.
• Najdaljše obdobje med prvo in zadnjo zmago je zabeležil Ivica Kostelić (CRO), ki je
prvič zmagal leta 2003 ter drugič in hkrati tudi zadnjič leta 2013.
• Na Pokalu Vitranc sta zmagala tudi dva brata. Mario Matt (AUT) je zmagal 2009 in
2011, njegov mlajši brat Michael Matt (AUT) pa je zmago v slalomu zabeležil leta
2017.
• Najmanjša časovna razlika med zmagovalcem in drugo uvrščenim je bila na
veleslalomu leta 1970, ki sta si prvo mesto razdelila Mauro Bernardi (ITA) in Hans
Enn (AUT).
• Najmanjša časovna razlika v slalomu je bila leta 1990, ko je Jonas Nilsson (SWE) za
0,01 sekunde premagal Huberta Strolza (AUT).
• Največja časovna razlika med prvim in drugo uvrščenim je bila na slalomu leta 1961,
ko je Ernst Falsch (AUT) premagal Josefa Stieglerja (AUT) za 3,10 sekunde.
• Največja časovna razlika med prvim in drugim na veleslalomu pa je bila istega leta
in sicer 2,50 sekunde – Josef Stiegler (AUT) je premagal Josepha Behra (GER).

#vitranc2020
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• Kar 15-krat je bila razlika med prvim in drugo uvrščenim višja od 1 sekunde (4-krat
na slalomih in 11-krat na veleslalomih).
• 14-krat pa je bila razlika med prvim in drugim manjša od ene desetinke sekunde (5krat na slalomih in 9-krat na veleslalomih).
• Največ zmag na domačem snegu je dosegel Bojan Križaj (SLO) – 4, od tega 3 v
slalomu in eno v veleslalomu.
• Bojan Križaj (SLO) ima tudi največ uvrstitev na oder za zmagovalce med domačimi
smučarji – 6.
• Zadnjo zmago na domačem snegu je zabeležil Jure Košir v slalomu, dne 6. 1. 1999
• Zadnji zmagovalni podij na domačem snegu je dosegel Uroš Pavlovčič na
nadomestnem veleslalomu (odpadli Aspen), dne 20. 12. 2001.

18
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Organizacijski komite Pokala Vitranc
Izvršni OK:
Gregor Benedik, predsednik OK
Simon Oblak, podpredsednik
Srečko Medven, generalni sekretar, komisija za finance in marketing
Jani Hrovat, podpredsednik, župan občine Kranjska Gora
Boris Pesjak, podpredsednik
Aleš Vidic, vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora
Člani OK:
Janez Šmitek, svetovalec vodje tekmovanja
Jože Ajdišek, vodja komisije za promet
Marjan Jakše, vodja komisije za varnost
Nataša Makovec, vodja komisije za nastanitve
Matevž Podrekar, vodja tehničnih služb
Aleš Podrekar, pomočnik vodje tehničnih služb
Suzana Žbogar, vodja medijskega središča
dr. Matej Andoljšek, vodja komisije za zdravstvo
Anja Kolenc, vodja tehnične pisarne
Janja Plemelj, vodja akreditacij
Klavdija Gomboc, vodja protokola
Mirjana Benedik, vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja
Žiga Fišer, vodja odnosov z javnostmi
Andrej Zakrajšek, član - Policija
Lado Vindiš, član – RTV Slovenija
Franci Petek, član – direktor SZS
Tekmovalni odbor
Aleš Vidic, vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora
Marcus Waldner, FIS direktor svetovnega pokala
Matteo Bianchi, FIS Tehnični delegat
Srečko Medven, generalni sekretar OK Pokal Vitranc
Matevž Podrekar, vodja tehnične službe
Boštjan Knific , predstavnik komisije za varnost
Mirjana Benedik, vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja
Klavdij Mlekuž, vodja kontrol
Alojz Veber, vodja priprave cilja
Marko Pogačnik, vodja skupine
Janko Kržič, Skladišče in materiali
Jani Pristavec, vodja strojne priprave prog
Žare Štrukelj, vodja oddrsovalcev
Gregor Benedik, servisne sobe in vodja ekipe marketinga
Damjan Lepoša, PP Kranjska Gora
Jože Ajdišek, predstavnik komisije za promet

#vitranc2020

www.pokal-vitranc.com

59. Pokal Vitranc, 14. – 15. marec 2020

19

Kontakti za novinarje na Pokalu Vitranc
Odnosi z javnostmi: Žiga Fišer, t: +386 40 233 043, e: media@pokal-vitranc.com
Generalni sekretar: Srečko Medven, e: srecko.medven@pokal-vitranc.com
Medijsko središče: Suzana Žbogar, e: press@pokal-vitranc.com
Akreditacije: Janja Plemelj, e: janja.plemelj@pokal-vitranc.com
Tekmovalna Pisarna: Anja Kolenc, e: anja.kolenc@pokal-vitranc.com

Pomembne telefonske številke in kontakti
Policija: 113
Center za obveščanje: 112
Informacije o telefonskih številkah: 1188
Turistična pisarna Kranjska Gora: +386 4 590 94 40, e: tic@kranjska-gora.si
Hotel Kompas Kranjska Gora: +386 4 599 21 00
Ramada Resortx Kranjska Gora: +386 4 598 41 00
Hotel Alpina Kranjska Gora: +386 4 599 31 00
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora: +386 4 598 48 20
Hotel Špik Kranjska Gora: +386 4 597 71 00
Best Western Hotel Kranjska Gora: +386 4 598 15 20
Vila Edelweiss:
Policija Kranjska Gora: +386 4 592 07 00
Zdravstveni dom Kranjska Gora: +386 4 598 46 00
Bolnišnica Jesenice: +386 4 596 80 00
20

Pomembne povezave
Spletna stran Pokala Vitranc: http://www.pokal-vitranc.com/
Facebook: https://www.facebook.com/VitrancCup
Twitter: https://twitter.com/VitrancCup
Instagram: http://instagram.com/vitranccup
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCl-6o26aas_vX2AXJkFZ1Bg
Spletna stran Club5+: http://www.club5.com/
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Nagradni sklad
Skupni denarni sklad je 240.000,00 CHF
Nagradni sklad za posamezno tekmovanje je 120.000,00 CHF
Vsa izplačila bodo v evrih pri tečaju na dan tekmovanja.

Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

#vitranc2020

Znesek
45.200,00 CHF
19.650,00 CHF
9.800,00 CHF
7.100,00 CHF
5.000,00 CHF
3.800,00 CHF
2.950,00 CHF
2.400,00 CHF
1.950,00 CHF
1.800,00 CHF
1.650,00 CHF
1.500,00 CHF
1.450,00 CHF
1.350,00 CHF
1.300,00 CHF

Mesto
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Znesek
1.250,00 CHF
1.200,00 CHF
1.150,00 CHF
1.100,00 CHF
1.050,00 CHF
1.000,00 CHF
950,00 CHF
850,00 CHF
800,00 CHF
750,00 CHF
700,00 CHF
650,00 CHF
600,00 CHF
550,00 CHF
500,00 CHF
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Priloga
Pravila in predpisi za fotografe na tekmovalni progi
Spodaj so navedena pravila in predpisi, ki jih MORAJO spoštovati in upoštevati vsi fotografi, ki so prejeli
akreditacijo/dovoljenje za fotografiranje na tekmovalni progi. Ta pravila in predpise je treba prebrati ter
podpisati obrazec, s katerim podpisani potrjuje, da jih je razumel in jih bo upošteval in spoštoval. V primeru
kršitve kateregakoli predpisa bo imelo za posledico odvzem akreditacije in dovoljenja za dostop na
tekmovalno progo. Tekmovalna žirija lahko kršitelja tudi sankcionira v skladu s členom 223 Pravil in predpisov
za mednarodna tekmovanja FIS-a (ICR).
Vse oznake/dovoljenja za dostop na tekmovalno progo za fotografe se bodo izdale pri registraciji medijev in
sicer v akreditacijski pisarni. Število fotografov, ki jim bodo dovolili na tekmovalno progo, določi FIS-ov
direktor tekmovanja. To število je določeno na največ 40 fotografov, a se pod posebnimi okoliščinami lahko
spremeni. Prosimo, upoštevajte, da je v skladu s členom 14.1 FIS Pravil za svetovni pokal dostop na
tekmovalno progo mogoč le, če ga posebej dovoli FIS-ov direktor tekmovanja v sporazumu z organizatorjem
tekmovanja.
Ta pravila so sestavljena za pomoč pri zagotavljanju varnosti za vse na tekmovalni progi ter za zagotovitev
kar najboljših delovnih pogojev za vse udeležene.

Pravila za fotografiranje na tekmovalni progi
Vsak fotograf, ki se mu dovoli dostop na progo, MORA BITI DOBER SMUČAR IN MORA BITI OPREMLJEN Z
DEREZAMI.
1. Ob vstopu na tekmovalno progo mora fotograf pokazati svojo medijsko akreditacijo za ta športni
dogodek in oznako/dovoljenje, ki ga potrebuje za dostop na tekmovalno progo. Prosimo poskrbite, da
bo oboje jasno vidno prisotnim varnostnikom.
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2. Vsi fotografi na tekmovalni progi MORAJO biti na mestih ENO URO PRED STARTOM PRVEGA
PREDTEKMOVALCA. Ko zavzemajo položaje za fotografiranje, se morajo fotografi obvezno spuščati
tesno ob varnostni ograji; NIKOLI PO PROGI MED VRATICAMI.
3. Pred začetkom tekmovanja član tekmovalne žirije ali uradno pooblaščena oseba opravi zadnji pregled
proge in preveri, če so vsi fotografi na položajih, ki so varni v primeru padcem tekmovalcev. Če član
žirije ali uradno pooblaščena oseba tekmovanja naroči fotografu, naj se prestavi iz prvotnega položaja,
mora fotograf to nemudoma storiti in se postaviti na mesto, ki ga določi ta oseba.
4. Vse smuči, nahrbtniki in ostala oprema, ki se ne uporablja pri fotografiranju, mora biti spravljena za
zaščitnimi ograjami in stran od možnih izletnih con v primeru padcev tekmovalcev. Smuči morajo biti
plosko položene na sneg.
5. NA PROGI NI DOVOLJENO POSTAVLJATI MONOPODOV IN TRIPODOV.
6. Fotografi morajo ostati na svojih položajih do zaključka tekmovanja. Premik na druge položaje med
tekmovanjem ni dovoljen. Fotografi lahko zapustijo svoje položaje le, če so bila za to dana posebna
navodila s strani žirije ali uradno pooblaščene osebe.
7. Fotografi morajo paziti reklamne panoje sponzorjev, ki so postavljeni ob progi in se nikoli ne smejo
postaviti pred reklamne panoje, ker bi s tem zakrili njihovo izpostavljenost televiziji.
8. Fotografi MORAJO upoštevati navodila članov žirije. Vsako zahtevo po premiku ali spremembi položaja
fotografiranja MORAJO UPOŠTEVATI NEMUDOMA.
NEUPOŠTEVANJE KATEREGAKOLI OD ZGORAJ NAŠTETIH PRAVIL IN PREDPISOV BO VODILO K ODVZEMU
MEDIJSKE AKREDITACIJE IN OZNAKE/DOVOLJENJA ZA DOSTOP NA TEKMOVALNO PROGO TER
MOREBITNIM SANKCIJAM S STRANI OK Pokal Vitranc in FIS-a.
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Izjava o odgovornosti
Ad hoc FIS-ova akreditacija za dostop na tekmovalno progo za 59. Pokal Vitranc 2020 za osebe, ki nimajo
veljavnih sezonskih FIS akreditacij, se lahko pridobi le pod naslednjimi pogoji:
•

Podpisani/a izrecno potrjuje, da ni prejel/a sankcije za neupravičenost do akreditacije, ki bi jo izdal FIS
ali kako drugo telo, čigar sklepe FIS priznava v skladu s pravili FIS-a, še posebej če gre za FIS antidopinška pravila, saj v tem primeru akreditacija ne bo izdana, prav tako pa bo akreditacija, ki je že bila
izdana, v trenutku, ko bo takšna sankcija postala veljavna, avtomatsko razveljavljena in nična.

•

Podpisani/a potrjuje, da se bo udeležil/a 59. Pokal Vitranc 2020 funkciji, ki jo je navedel/a na zahtevku
za akreditacijo ter da akreditacije ne bo uporabljal/a v druge namene.

•

Podpisani/a zagotavlja, da se bo strogo držal in upošteval pravila mednarodnih tekmovanj (International
Competition Rules ICR) ter predpisov in da bo dosledno upošteval/a vsa navodila organizatorjev,
tekmovalne komisije, direktorjev tekmovanj in predstavnikov FIS.

•

Podpisani/a sprejema, da vstopa v območja z omejenim dostopom, vključno s tekmovalnimi progami,
tudi v okviru dodatnih dovoljenj s strani FIS glavnega direktorja tekmovanja, na svojo lastno tveganje
in odgovornost in da, v okviru veljavnih zakonov, v celoti izključuje odgovornost FIS in OK Pokal Vitranc,
njihovih funkcionarjev, uslužbencev in zastopnikov kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih
udeležencev, vsakršne odgovornosti v primeru poškodbe ali škode, ki bi jo utrpel/a.

•

Podpisani/a tudi sprejema, da bo odgovarjal/a za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki jih lahko povzroči.
V zvezi s tem podpisani/a tudi vzame na znanje, da v primeru, če ga ne krije splošno zavarovanje civilne
odgovornosti, katero ima sklenjeno OK Pokal Vitranc zaradi njegove/njene specifične funkcije bodisi v
okviru Organizacijskega komiteja ali v okviru ICR ( mednarodnih pravil tekmovanj), nima zavarovalnega
kritja za take primere in je zato obvezan/a, da sam/a sklene takšno odgovarjajoče zavarovanje civilne
odgovornosti. V kolikor takega zavarovanja nima sklenjenega, prevzema vso odgovornost za nastalo
škodo.

•

Podpisani/a se zavezuje, da se bo ves čas tekmovanja ustrezno vedel/a, ter da se bo vzdržal/a
kakršnegakoli dejanja ali vedenja, ki bi motilo samo organizacijo tekmovanja za 59. Pokal Vitranc 2020,
vključujoč in brez omejitve tudi uporabo akreditacije za namene, ki so v nasprotju z dovoljenimi
dejavnostmi, ki jih je odobril FIS in/ali OK Pokal Vitranc (npr. nedovoljene komercialne ali medijske
dejavnosti, itd.)

Podpisan/a potrjuje in sprejema, da ima neupoštevanje zgoraj navedenih pogojev ob kateremkoli času lahko
za posledico odvzetje FIS ad hoc fotografske akreditacije in dovoljenja za dostop na tekmovalno progo. (Žirija
ga lahko sankcionira v skladu s členom 223 Pravil mednarodnih tekmovanj ICR).
Katerekoli zadeve v zvezi s prijavo, odobritvijo, zavrnitvijo, odvzemom, veljavnostjo ali vsebino takšne ad
hoc FIS akreditacije za fotografiranje in dovoljenja za dostop na tekmovalno progo urejajo pravila FIS ter
subsidiarno švicarski zakoni.
Brez omejitev jurisdikcije kateregakoli telesa pristojne zakonodaje v zvezi z uporabo FIS predpisov, ki veljajo
za podpisano/ega, se kakršnikoli spor, o katerem se ne da odločati z uporabo posebnih postopkov, ki jih
predvidevajo pravila in predpisi FIS-a, in nastanejo med akreditirano osebo in FIS-om in/ali organizatorjem,
vključno, a ne omejujoč na zadeve, ki se nanašajo na prijavo za odobritev, zavrnitvijo, odvzemom,
veljavnostjo ali vsebino ad hoc FIS akreditacije in dovoljenja za fotografiranje na tekmovalni progi ali
odškodninske zahtevke s strani ene stranke proti drugi, ki izhajajo iz dejanj ali opustitve dejanj, povezanih z
uporabo takšnih akreditacij, se rešujejo izključno potom arbitraže Športnega razsodišča (Court of Arbitration
for Sport – CAS) v Lozani, v skladu z v času arbitraže veljavnimi predpisi razsodišča.
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