Rogla, 08. 03. 2022

Sporočilo za medije

FIS SVETOVNI POKAL
V DESKANJU NA SNEGU V PARALELNEM VELESLALOMU
ROGLA 2022
Med najboljšimi deskarji in deskarkami na svetu bomo stiskali pesti za odlične
slovenske tekmovalce, ki lahko z Glorio Kotnik, Timom Mastnakom, Rokom
Margučem in Žanom Koširjem na domačem terenu, posežejo po najvišjih mestih.
ROGLA 2019
PROGRAM
SREDA, 16. 03. 2022
Smučišče JASA (Rogla)
9.00 – 11.00: KVALIFIKACIJE (moški, ženske)
13.00 - 14.20: FINALE (moški, ženske)
14.20: RAZGLASITEV REZULTATOV
Tekmovanje bo tudi letos, zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov za
preprečevanje širjenja le-tega, potekalo po spremenjenih protokolih - predvsem
pa brez navijačev ob progi in ciljni areni.
Vstop v najbolj elitno druščino svetovne alpske deskarske elite bo mogoč preko
televizijskega prenosa (TV Slovenija 2, ob 12.45).

FIS SVETOVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU NA ROGLI V ŠTEVILKAH:
•
•
•
•
•

DESETO svetovni pokal po vrsti (od 2013 do 2021)
enajsta tekma po vrsti (dve tekmi leta 2018)
tekmovalci: 120
ostali člani ekip: 70
države udeleženke: 20 držav

AVSTRIJA, AVSTRALIJA, BOLGARIJA, ČEŠKA REPUBLIKA, FRANCIJA, GRUZIJA,
ITALIJA, JAPONSKA, KANADA, KOREJA, LATVIJA, NEMČIJA, NIZOZEMSKA,
POLJSKA, SLOVAŠKA, SLOVENIJA, ŠVICA, TURČIJA, UKRAJINA, ZDRUŽENE
DRŽAVE AMERIKE

»PRESS & PHOTO« AKREDITACIJE
Akreditiranje za novinarje in fotografe je mogoče s priloženim obrazcem do
vključno ponedeljka, 14. 03. 2022, do 12. ure, na e-naslov:
jasmina.cresnar@unitur.eu.
V skladu s Covid protokolom je za novinarje in fotografe mogoč zgolj vstop v tako
imenovano Press cono.

Press cona za novinarje in fotografe:
•
•

•
•
•

omejen dostop do tekmovalcev,
dostop do Press cone na tekmovališču (ob ciljni areni in za zaščitno
mrežo ob desni zunanji strani tekmovališča) in v ciljni areni (zgolj v času
podelitve),
dostop do Press centra v Seminarski dvorani v Hotelu Planja,
izpolnjen »zdravstveni« vprašalnik,
na tekmovališču in v ciljni areni je priporočeno nošenje zaščitne FFP2
maske, sicer nošenje zaščitne maske v skladu z aktualnim odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

AKREDITACIJE
JASMINA ČREŠNAR BREČKO
E jasmina.cresnar@unitur.eu
T 03 75 76 169, M 031-538-345
I www.rogla.eu
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