Kranjska Gora, 10. 2. 2021

Svetovni pokal v teku na smučeh in biatlonu športnikov
invalidov prvič v Sloveniji
Kranjska Gora, 10. 2. 2021 – Slovenija bo prvič prizorišče tekem za svetovni
pokal v nordijskih disciplinah za smučarje invalide. Hit Alpinea bo v soorganizaciji z Nordijskim centrom Planica še pred zaključkom letošnje zime
gostila najboljše športnike invalide, ki se bodo pomerili tako v teku na smučeh
kot v biatlonu. Tekmovanje »I FEEL SLOVENIA Svetovni pokal v teku na smučeh
in biatlonu športnikov invalidov, Planica - Kranjska Gora«, bo potekalo med 2.
in 10. marcem 2021.
Po štirih uspešno izpeljanih Svetovnih pokalih v alpskem smučanju smučarjev invalidov in enem
Svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju smučarjev invalidov je pred glavnim organizatorjem Hit
Alpinea nov izziv, tokrat tekme v nordijskih disciplinah - tek na smučeh in biatlon, v katerih se
bodo pomerili najboljši športniki invalidi s celega sveta.
Milan Sajovic, direktor družbe Hit Alpinea, predsednik organizacijskega odbora: „Veseli nas, da
nam je uspelo v niz tekmovanj najvišjega nivoja, ki jih je že gostila Kranjska Gora, dodati še tek na
smučeh in biatlon športnikov invalidov. Še enkrat smo pokazali, da s sodelovanjem in trudom,
nujno potrebnimi izkušnjami in znanjem ter s kančkom gorenjske trme, lahko dosežemo marsikaj –
tudi v teh zahtevnih epidemioloških razmerah. Na tem mestu se za podporo zahvaljujemo
Slovenski turistični organizaciji, Turizmu Kranjska Gora ter Nordijskemu centru Planica in drugim
partnerjem na projektu. Združeni bomo pričakali športnike invalide s celega sveta, tudi daljne
Južne Amerike in Avstralije.“
Hit Alpinea se je zahtevne naloge lotila v sodelovanju z Nordijskim centrom Planica, kjer bodo v
šestih tekmovalnih dneh potekala vsa tekmovanja, od tega tri dni v teku na smučeh in tri dni v
biatlonu. Športniki invalidi bodo razdeljeni v tri kategorije – stoječi, sedeči in slepi oz. slabovidni.
Dogovori in usklajevanja so stekla že pred več kot letom dni, te dni pa potekajo še zadnje priprave
na začetek tekmovanj, ki bodo med 2. in 10. marcem 2021. Udeležili se jih bodo tekači invalidi s
celega sveta: Argentine, Avstralije, Belorusije, Hrvaške, Kanade, Češke, Španije, Finske, Francije,
Velike Britanije, Italije, Japonske, Nizozemske, Norveške, Poljske, Nove Zelandije, Rusije,
Slovaške, Ukrajine in ZDA. V Kranjski Gori pričakujejo približno 100 športnikov ter karavano
spremljevalnega osebja. Podrobnejši program bo v kratkem? objavljen na spletni strani
organizatorja.
Pri pripravi nastanitvenih kapacitet in celotnega tekmovanja so v Hit Alpinei upoštevali vse
potrebne ukrepe, povezane s Covid-19, ter jih še dodatno okrepili z znanji in izkušnjami, ki so jih
nedavno pridobili z gostitvijo ekip in podpornih služb na svetovnih tekmovanjih v smučarskih
skokih in smučanju. Ekipe bodo bivale znotraj t. i. mehurčka, v hotelu Kompas. Upoštevajoč vse
najstrožje omejitve, bo tekmovanje tudi tokrat žal potekalo brez gledalcev.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za medijsko podporo in se vidimo v Kranjski Gori!
______________________
Več informacij: Mojca Cuznar, mojca.cuznar@hit-alpinea.si, m +386 51 635 502

