IZJAVA ZA MEDIJE
Evropsko prvenstvo v raftingu 2016
Danes, sta uradno podpisala dogovor o organizaciji EP v raftingu župan Občine Straža Dušan Krštinc, ki je
hkrati tudi predsednik organizacijskega odbora in Andrej Petkovič, predsednik Rafting kluba Gimpex iz Straža,
kot direktor prvenstva. Žal se podpisa dogovora, zaradi snežnih razmer, ni udeležil Uroš Lovrenčič predsednik
Rafting zveze Slovenije, ki bo dogovor naknadno podpisal. V dogovoru so formalno dogovorili obveznosti glede
same organizacije in finanaciranja.
Ob sprejemu raftarjev v maju 2015, ob njihovih uspehih na Evropskem prvenstvu 2015 v Banja luki je občina
Straža podala pobudo na Rafting zvezo Slovenije in tudi Rafting klub Gimpex Straže za vložitev kandidature za
skupno organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016.
Tudi veliki uspehi slovenskega raftinga v preteklih letih so botrovali odločitvi Mednarodne rafting zveze, da
letošnje tekmovanje dodeli Sloveniji. Združena kandidatura Rafting zveze Slovenije, Občine Straža in Rafting
kluba Gimpex Straža se je izkazala za najboljšo in slovenski fantje, nosilci številnih kolajn na evropskih in
svetovnih prvenstvih bodo imeli priložnost izkazati se pred domačim občinstvom. Odločitev Mednarodne
rafting zveze smo sprejeli z velikim zadovoljstvom, saj bo organizacija in izvedba tekmovanja hkrati velika
promocija za rafting in velika promocija za občino Straža.
Prvenstvo bo potekalo od ponedeljka 16. 05. 2016, ko bo tudi uradna otvoritev, do sobote 21. 05. 2016, ko bo
tudi zaključek prvenstva s sklepno prireditvijo in podelitvijo medalj in pokalov najboljšim.
Organizatorji bodo v nedeljo, 22. 05. 2016, na Krki v Straži organizirali ekshibicijsko tekmo na kateri ne bosta
na prvem mestu fizična moč in tehnika, temveč bodo prednost imele iznajdljive ekipe z malo sreče.
Na prvenstvu pričakujemo udeležbo okoli 60 moštev z okoli 350 tekmovalci in spremljevalci. Večina njih bo
nastanjena v centralnem kampu v Straži v Športnem parku Breza.
Prvenstvo bo potekalo na dveh lokacijah, discipline sprint, dvobojevanje in slalom na umetni progi v Tacnu,
kraljevska disciplina spust pa na dolenjski lepotici, reki Krki, od Zagradca do Šmihela.
Organizacija celotnega prvenstva bo za organizatorje zelo zahteven projekt, tako po tekmovalni, logistični in
finančni plati. Člani organizacijske ekipe in vsi sodelujoči so si s pomočjo pridobljenih izkušenj z organizacijo
različnih tekmovanj in prireditev nabrali ogromno izkušenj, ki jih bodo uporabili tudi za odlično organizacijo
tekmovanja. V občini Straža imajo zelo aktivna društva – od gasilskih društev, športnih, kulturnih in stanovskih
organizacij, zato se pri organizaciji tega prvenstva ni bati, da jim na pomoč ne bi pristopili tudi prostovoljci.
Glede na to, da bo to velik finančni zalogaj, bodo organizatorji pridobivali tudi sponzorje in pokrovitelje, katere
bodo v času pred tekmovanjem in v času tekmovanja tudi medijsko oglaševali. Občina Straža je za ta namen že
odprla poseben sklad za organizacijo EP, v katerega se bodo prilivala donatorska in sponzorska sredstva. S
sprejemom proračuna za leto 2016 pa je občina Straža zagotovila del sredstev za organizacijo EP.
Tekmovanja bodo popestrena tudi s spremljajočimi dogodki ter bodo dobro medijsko podprta. S prizorišča
tekmovanj se bo javljalo na vse večje slovenske medije. Vsem bodo redno dostavljali aktualna poročila in
slikovno dokumentacijo, za kar bodo skrbeli naši predstavniki za medije. Po prvenstvu bo pripravljena obsežna
predstavitev samega prvenstva.
Straža, 04. 01. 2016

