
 
POROČILO O IZVEDBI TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL V DESKANJU NA 
SNEGU ROGLA 2022 
 
 
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 16. marca 2022 
na Rogli.  
 
Priprave na izvedbo tekmovanja so potekale od septembra 2021, pri čemer 
je bila izvedba tekmovanja zaradi razmer, povezanih z epidemijo Covid-19 
tudi tokrat »pod vprašanjem«. Delo za izvedbo tekmovanja je aktivno 
potekalo znotraj sektorjev in se usklajevalo na skupnih sejah organizacijskih 
komitejev. Le-te so bile organizirane po potrebi.    
   
Prijava prireditve  
Letos sta bili prijavljeni dve prireditvi, tekmovalna in zabavna. Prijava 
tekmovalne prireditve je potekala brez posebnost, saj je prireditev tudi to 
leto zaradi epidemije potekala brez gledalcev in tako ni imela značaja javne 
prireditve. Prijava zabavne prireditve (»afterparty«) je bila opravljena brez 
posebnosti. 
 
Namestitve   
Ekipe so bile nameščene v mehurčku, ki je bil vzpostavljen v kapacitetah v 
Zrečah. V času svetovnega pokala je bilo realiziranih 459 nočitev.  
 
Promet in varnost  
Ker prireditev ni bila javna, ni bilo pričakovati gledalcev, zato za dodatno 
prometno varnost ni bilo potrebe. Zagotavljanje varnosti na samem 
prizorišču je potekalo s pomočjo varnostnikov, ki so na vstopnih točkah 
preverjali akreditacije udeležencev. Na prizorišču so bili prisotni tudi 
policisti, gasilci ter člani zdravstvenega osebja.  
 
Vabila in akreditacije  
Na tekmovanje je bilo povabljenih le nekaj gostov, ki so se tekmovanja 
udeležili v zelo majhnem številu. Akreditacije za tekmovanje so prejeli le 
udeleženci tekmovanja, organizatorji in prostovoljci.  
 
VIP pogostitev in ostala gostinska ponudba  
VIP pogostitev je bila v šotoru pod tekmovališčem, malica za prostovoljce 
pa v posebnem šotoru. 
  
Odnosi z javnostjo (akreditiranje novinarje in fotografov, press center ...)  
Novinarji in fotografi so morali za udeležbo na tekmovanju izpolnjevati PCT 
pogoj. Press center je bil ustrezno urejen v Snežni dvorani v Hotelu Planja. 
 
 
 
 



 
Zabava in produkcija 
Za zabavo je odlično poskrbel Red bull-ov DJ, ki je vrtel sodobno glasbo in 
ustvaril dobro vzdušje. Po tekmovanju je bil v Snežnem baru Uniorček 
organiziran »afterparty« s skupino Skater.  
 
Šotori, tribune  
Na prizorišču je bil postavljen šotor za prostovoljce in VIP šotor ter tribune  
iz snega. Na parkirišču pri Hotelu Planja je bil postavljen wax šotor. 
 
Podelitev  
Podelitev je bila prilagojena protokolu, ki so ga določali epidemiološki 
ukrepi.  
 
Čeprav je bilo pričakovano, se mala kristalna globusa na Rogli niso podelili. 
Zaradi logističnih težav sta ostala v Nemčiji ter sta bila podeljena naknadno 
na zadnji tekmi sezone.   
 

 
Foto: Miha Matavž (FIS) 

 
FIS instalacije  
Dobro pripravljene. 
 
Zdravstvena oskrba  
Covid-19 protokol, ki ga je koordiniralo podjetje Eurosar d.o.o. z Jernejem  
Kocbekom na čelu, je bil v celoti upoštevan. Koordinator z ekipo je bil ves  
čas tekmovanja prisoten na prizorišču. Prav tako je bila ves čas prisotna 
ekipa nujne medicinske pomoči. 
 
Covid-19 protokol 
Urejen v celoti upoštevan in usklajen s smernicami FIS.  
 
Transparenti  
Ustrezno nameščeni.  
 



 
Prostovoljci  
Kot v preteklih letih, so bili prostovoljci tudi tokrat dobro usklajeni. K 
dobremu delu na progi je zagotovo pripomogla tudi ekipa Dobro usklajeni 
kot vsako leto, brez pripomb. K dobremu delu na progi so pripomogli tudi 
vojaki Slovenske vojske.  
 
RTV Slovenija  
Sodelovanje z RTV Slovenija je na je potekalo brez posebnosti in težav. RTV 
Slovenija je svoje delo opravila zelo dobro. 
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Drugo  
Covid-19 protokol je sicer tudi to leto otežil organizacijo tekmovanja, so pa 
bili ukrepi, zaradi sproščanja določenih omejitev nekaj dni pred izvedbo, že 
nekoliko ohlapnejši.  
 
Pomembne informacije so bile ekipam posredovane preko aplikacije 
WhatsApp in hkrati objavljene v recepciji. 
 
Na tekmovanju je bilo prisotnih 39 tekmovalk iz 14 držav in 56 tekmovalcev 
iz 17 držav. 
 
Sodelovanje organizatorjev s Smučarsko zvezo Slovenije in Mednarodno 
smučarsko federacijo je bilo tudi letos na visokem nivoju. 
 
Finančno poročilo bo pripravljeno predvidoma v jeseni 2022. 
 
 

OK Rogla 2022 
Generalni sekretar  
Aleš Slapar 
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