Zaključno poročilo Evropskega prvenstva v raftingu Straža 2016

Prvenstvo so skupaj organizirali Občina Straža, Rafting kluba Gimpex Straža in Rafting zveze Slovenije.
Nosilni člani organizacijskega odbora so bili:
-

Dušan Krštinc, predsednik organizacijskega odbora

-

Andrej Petkovič, direktor prvenstva

-

Simon Bobnar, direktor tekmovanja

-

Uroš Lovrenčič, organizacija sodniške službe

-

Marjan Menger, marketing in promocija

-

Aljoša Hrovat, vodja reševalne službe

-

Joe Willis Jones, predsednik mednarodne rafting zveze (IRF), predstavnik IRF

V sami organizaciji in izvedbi prvenstva je poleg organizacijskega odbora sodelovalo več kot 100 članov
domačih društev in posameznikov.
Prvenstvo je potekalo od 16.-22. maja na dveh tekmovalnih prizoriščih (umetna proga v Tacnu in zgornji
tok reke Krke na relaciji od Zagradca do Poljan pri Šmihelu), vse uradne aktivnosti ter prenočišče za
tekmovalce pa so se izvajale v Športnem parku Breza v Straži.
Prvenstva se je udeležilo 58 reprezentanc iz 16 držav. Tekmovanje je potekalo v 8 kategorijah (U19,
U23, člani(članice, veterani/veteranke). Tekmovalni program je vseboval štiri discipline:
Sprint: tekmovanje v sprintu je potekalo na umetni progi v Tacnu. Kot ime pove, gre za preizkus hitrosti
in moči. Vsaka ekipa tekmuje posamično, uvrstitve dosežene v tekmovanju sprinta se prenašajo v
naslednjo disciplino (dvobojevanje).
Dvobojevanje: gre nedvomno za vizualno najbolj razburljivo disciplino. Dve moštvi (pari so določeni
na osnovi uvrstitev iz sprinta) se z ramo ob rami borijo za zmago. Ker gre le za eno vožnjo ima ekipa,
ki je dosegla boljši čas v sprintu oziroma preteklem krogu pravico izbire startne pozicije. Od tu naprej
pa šteje samo še moč in spretnost. Zmagovalec gre v naslednji krog, poraženec zaključi tekmovanje.
Proga je enaka kot za sprint in končni zmagovalec potrebuje šest vrhunskih voženj za nastop v finalu.
Slalom: gre za tehnično najtežjo disciplino. Tekmovanje zahteva veliko usklajenost celotne posadke, saj
se vsaka napaka kaznuje, bodisi s težavami na progi bodisi s kazenskimi sekundami v primeru
nepravilnega prehoda skozi vratica. Kazen za dotik vratic je 5 sekund, v primeru, da le eden od

tekmovalcev ne uspe zvoziti skozi vratica pa je kazen 50 sekund. Slalom poteka v dveh vožnjah od
katerih se šteje boljša, kar še povečuje zanimivost tekmovanja.
Spust: gre za kraljevsko disciplino, ki je tudi odločilna za končno uvrstitev. Tekmovanje je potekalo na
reki Krki od Zagradca do Poljan pri Šmihelu. Tekmovanje v spustu traja okoli 45 minut in zahteva od
tekmovalcev poleg tehničnega znanja tudi odlično pripravljenost.
Rezultati slovenskih ekip
Na prvenstvu je nastopilo 6 slovenskih ekip in sicer v članski konkurenci reprezentanca SLO1 (zastopali
člani Gimpex Straža) in SLO2 (Vidra), v konkurenci mladincev (U19) SLO1 (Gimpex Straža), v
konkurenci mlajših članov SLO1 in SLO 2 (obakrat Gimpex Straža) ter v konkurenci veteranov SLO
(Bobri).
Slovenske ekipe so dosegle zgodovinski uspeh in dokazale, da sodijo v sam evropski in svetovni vrh.
Članska ekipa SLO1 je postala skupna zmagovalka prvenstva in se ponaša z naslovom evropskega
prvaka. V posamični disciplinah so dosegli dve zmagi (sprint in spust), eno tretje (slalom) in eno peto
mesto (dvobojevanje). Ekipa SLO2 je osvojila 18 mesto.
Ekipa mlajših članov SLO1 je ravno tako osvojila naslov evropskih prvakov s posamičnimi zmagami v
sprintu, dvobojevanju in spustu ter drugim mestom v slalomu. Ekipa SLO2 je osvojila skupno četrto
mesto s posamičnimi uvrstitvami na 2. Mesto v sprintu, 4. Mestom v spustu, 7. mestom v dvobojevanju
ter 8. Mestom v slalomu.
Ekipa mladincev SLO1 je osvojila skupno 4. Mesto, s posamično zmago v slalomu, 4. Mestom v spustu,
5. V dvobojevanju ter 6. Mestom v sprintu.
Veteranska ekipa SLO1 je osvojila skupno 2. Mesto z dvema posamičnima zmagama (sprint in spust)
ter dvema drugima mestoma (dvobojevanje in slalom).
Organizatorji smo lahko zelo zadovoljni z obiskom tekmovalnih prizorišč. Na vsaki tekmi v Tacnu se
je na tribunah zbralo okoli 500 obiskovalcev, tako šolskih otrok kot poznavalcev veslanja na divjih
vodah in sponzorjev ter podpornikov prvenstva.
Tekma na Krki je bila zaradi razgibanosti prizorišča najbolje obiskana (ocenjujemo, da si jo ogledalo
okoli 700 ljudi).
Vsakodnevnih podelitev zmagovalcem v športnem parku Breza se je povprečno udeležilo okoli 500
obiskovalcev, otvoritvene slovesnosti in zaključne prireditve pa okoli 1000 obiskovalcev.

Osnovni medij za spremljanje dogajanja je bil internet, nekaj statističnih podatkov:
1. FACEBOOK stran Rafting kluba Gimpex Straža
STATISTIKA:


94 objav



Doseg objav v enem tednu = 45.683 ljudi



4.567 oseb, ki so sodelovale v enem tednu(tisti, ki so všečkali, komentirali ali delili določeno
objavo)



Posamezna objava je imela največ 9.120 doseženih oseb, 285 všečkov in 21 delitev



Video posnetek ima največ 3.300 ogledov

2. SPLETNA STRAN erc2016.si


56 objav



Prenos v živo je imel 8.826 ogledov



Posamezen članek ima 2.089 ogledov



Povprečno število ogledov je 720 oseb (brez prenosa v živo)



Skupno število ogledov člankov je 36.735.

V imenu organizacijskega odbora in vseh udeležencev prvenstva se zahvaljujem vsem ki so pomagali
pri izvedbi dogodka.

Pripravil:
Andrej Petkovič

