INFORMACIJE ZA
UDELEŽENCE
22. Bollé – Originalni tek okrog jezera
OLIMPIJSKI VESLAŠKI CENTER BLED
16. SEPTEMBER 2018, od 8:30 dalje

Spoštovani prijatelji,
le še dober dan nas loči od že22. Bollé – Originalnega teka okrog jezera. Tokrat spet v
kombinaciji s 4. Oj' Kulinarika Fest-om, prvim festivalom gorenjske prehrane po športni
aktivnosti.
Naslednje strani opisujejo dogajanje na prizorišču v nedeljo ter podajajo ostale pomembne
informacije, brez katerih ne gre. Prosimo, posvetite jim pozornost.
Lani smo uvedli tudi nekaj novosti pri toplih obrokih, za katere upamo, da vas bodo tudi
letos navdušile. Obenem ohranjamo koncept podeljevanja nagrad z žrebom.
Za nagrade se lahko potegujete prav vsi udeleženci in sicer z obiski razstavljalcev, kjer lahko
skupaj z njimi izpolnete srečko s svojo štartno številko in z malo sreče zadanete super
darilo. Ne pozabite se na stojnici tudi pozanimati o predstavljenih izdelkih – tudi tistih, za
katere se potegujete.
Sledijo še pomembne informacije po postavkah. Prijetno branje želimo.
Ekipa Športa ob jezeru

REGISTRACIJA IN PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK:
V nedeljo, 16.9.2018, na prizorišču od 8:30 do 9:45!
Tisti, ki ste prijavnino poravnali po 13.9.2018 se izkažite s potrdilom o plačilu. Štartne
številke bodo razporejene po kategorijah, posamezne kategorije pa bodo imele določeno
prevzemno mesto (npr. prevzemno mesto 1: dame in gospodje, prevzemno mesto
2: gospodiči in gospodične, itn.). Štartno listo bomo objavili na internetni strani dan pred
dogodkom.

Ob prejemu štartne številke in podrobne predstavitve prizorišča, kulinaričnega festivala ter
našega teka, se boste napotili do prevzemnega mesta darilne vrečke. Vsak tekmovalec bo
prejel tudi OSHEE izotonični napitek. Poskrbite, da boste dovolj hidrirani.

ZAČETEK TEKMOVANJA BO OB 10:30!

KAKO DO PRIZORIŠČA:
Navodila – Župančičeva ulica 9, 4260 Bled, Slovenija

Trasa (rumeno) je dolga skoraj 6 km (5992 m). Teče se v nasprotni smeri urinega kazalca.

PARKIRANJE:
V

neposredni

bližini

štartno-ciljnega

prostora

je

zagotovljeno

omejeno

območje

brezplačnega parkiranja, zato je potrebno parkirati čimbolj kompaktno in z ozirom na druge.
Ko prispete, za parkiranje sledite navodilom redarjev, ki skrbijo za red.

REGISTRACIJA:
Ekipam in udeležencem so štartne številke vnaprej določene. V kategoriji družin je družina
označena s štartno številko, posamezen član ekipe pa s črko ( 20A– številka 20, član 1).
Registracija – dvig štartnih številk ter darilnih vrečk – bo mogoča med 8:30 in 9:45. Da bi se
izognili gneči, tako pri parkiranju kot tudi pri registraciji, priporočamo, da na prizorišče
prispete dovolj zgodaj. Tisti, ki bodo registracijo zamudili, ne morejo tekmovati. V tem času
sprememb v kategorijah ne moremo več upoštevati, zato morebitne spremembe sporočite
po e-pošti vsaj en (1) dan pred dogodkom.

ŠPORTNA PREOBRAZBA:
Pridite dovolj zgodaj, da boste imeli dovolj časa za registracijo, športno preobrazbo, WC in
ogrevanje. Na voljo so garderobe (1 moška / 1 ženska) za preoblačenje. V vsaki garderobi je
tudi eno stranišče ter trije tuši – zaradi množice udeležencev, se lahko dogodi, da zmanjka

tople vode, za kar se vam iskreno opravičujemo že vnaprej. Stranišča so na voljo le v
garderobi. Za preoblačenje in tuširanje priporočamo, da s seboj prinesete natikače. Opremo
lahko pustite v avtu (parkirišče je ca. 45 m oddaljeno od prizorišča) ali v garderobi, vendar v
slednjem primeru ne odgovarjamo za morebitno izgubo ali krajo osebnih stvari.

VREMENSKE RAZMERE:
Napoved za čas dogodka je ugodna – vseeno pa priporočamo, da pridete na dogodek (in
druženje po tekmi) pripravljeni. V primeru neoptimalnega vremena, dokažimo, da smo ne
glede na razmere pripravljeni dosegati odlične rezultate ter se družiti. Prizorišče je pokrito,
vseeno pa priporočamo, da s seboj vzamete topla oblačila, ki jih boste morebiti potrebovali.
Parkirišče je tik ob prizorišču, zato vam je oprema, spravljena v vozilu, vedno na dosegu
roke. V garderobah je montiran tudi stenski sušilec za lase, vendar zaradi učinkovitosti
sušenja las priporočamo, da prinesete svojega.

PRVA POMOČ:
Trasa tokratnega teka je rekreacijske dolžine, zato ne bi smeli imeti težav. V kolikor pa se kaj
dogodi, bo skupaj z vami tekla tudi ekipa »Running Doctors«, ki bo v primeru težav nudila
pomoč. Reševalno vozilo bo v pripravljenosti v neposredni bližini prizorišča, redarji pa bodo
razporejeni v enakomernih razmikih tekom celotne trase. V kolikor se poškodujete ali pa
opazite soudeleženca v težavah, se ustavite in:
- nudite prvo pomoč, če je to potrebno,
- poiščite najbližjega redarja in mu sporočite težavo – takoj bodo ustrezno ukrepali in
obvestili reševalno vozilo,
- opozorite soudeležence, ki naj takoj sporočijo težavo najbližjemu redarju.
Če imate težave po prihodu v cilj, se za pomoč zglasite pri reševalnem vozilu, kjer vas bodo
oskrbeli.

MERJENJE ČASA:
Tokrat bomo merili čas ročno – s preverjanjem vaše štartne številke, ko pritečete skozi cilj.
Da bi zagotovili čim boljše merjenje časa, vas prosimo, da štartne številke pripnete na prsni
del majice in številko nosite na sprednji strani telesa. Štartne številke obdržite, saj jih boste
potrebovali tudi za žrebanje super nagrad.

OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE:
08:30 – 09:45
08:30 – 10:15
10:15 – 10:25
10:30 11:00 -

Registracija
Čas za ogled športne vasi, kavico
Čas za ogrevanje, priprave, okrepčilo, toalete
Start teka
Oj' Kulinarika Fest
Druženje

11:35 12:00 13:15 -

Spremljevalne aktivnosti v športni vasi
Zaprtje cilja (odprto do zadnjega tekmovalca)
Konec oddaje srečk na razstavnih prostorih
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, žrebanje
Predaja sredstev za dober namen

13:15 -

Druženje in zabava

NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH ŽREBANJIH
Na letošnjem teku nagrad ne bomo podelili najhitrejšim, zanje se boste lahko potegovali
prav vsi udeleženci. Z malo sreče in upoštevanjem spodnjih navodil boste lahko srečni
prejemnik nagrad naših pokroviteljev.

ŠPORTNA VAS – ZA VAS SMO PRIPRAVILI:
Veliko dobrot naših pokroviteljev in »degustacija« storitev ter izdelkov
Naši pokrovitelji in razstavljavci so odločeni, da vam prikažejo najboljše, kar imajo
ponuditi. Izkoristite priložnost ter se informirajte, odkrijte novosti ter preizkusite
vrhunske izdelke.
Testiranje in predstavitev športnih sončnih očal
Serengeti sočna stekla veljajo v svetu optike za najbolj dovršena stekla za varno
vožnjo, ki uravnavajo svetlobni spekter, ki prodre do vaših oči, skrbijo za optimalen
pogled na cesto ter zmanjšajo utrujenost vaših oči! | www.sol.si
Testiranje in predstavitev športne oprem e SALOM ON in SUUNTO
Vrhunska blagovna znamka športne opreme, ki še tako zagrizenih tekačev ne
razočara in tudi eden dolgoletnih partnerjev Šport ob jezeru, bo tudi tokrat
udeležencem ponudil najnovejše in najboljše. Športno opremo, predvsem tekaške
copate ali uro, boste lahko preizkusili in z malo sreče, tudi odnesli domov, če boste
izžrebani v žrebanju. | www.salomonrunning.com/si
factorystore.si
Factorystore, spletna trgovina, ki nudi in zastopa vse vrste pripomočkov za športe na
prostem, bo na dogodku predstavljala športno opremo in kompresijska oblačila.
| www.factorystore.si
Testiranje

in

predstavitev

novih

m obilnih

telefonov

ter

dodatkov

SAM SUNG
Že tradicionalno bo ekipa podjetja Janus Trade d.o.o. na dogodku predstavila
najnovejše mobilne telefone in pametne ure SAMSUNG, ki jih boste lahko tudi
preizkusili. | www.janustrade.si
Vozila Citroen
Največja gorenjska avto hiša in uradni serviser za vozila znamke Citroen, Avtohiša
Kranj, bo na Bled pripeljala na ogled najnovejša vozila. | www.avtohisa-kranj.si
Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba, ki je z nami že skoraj tako dolgo kot naša država, ponuja vse
vrste zavarovanj, po novem tudi posebej za športnike. Ugodnosti bodo predstavili
tudi pri nas. |www.as.si
ELAN - predstavitev kolekcije za sezono 2018/2019
Gorenjski izdelovalec in inovator vrhunskih smuči ELAN bo tudi tokrat predstavil
kolekcijo,

ki

vas

čaka

v

naslednji

sezoni.

|

www.elan.si

ASEA
Super dodatke k prehrani za ohranjanje vitalnosti telesa bodo predstavili vrhunski
tekači, člani ekipe run4fun ASEA. | run4fun.teamasea.com

TOPEL OBROK, »KREMŠNITA« IN DRUŽENJE:
Po končanem tekmovanju, ko se osvežite in umirite, ste vabljeni na stojnice kuharskih
mojstrov Oj' Kulinarika Fest-a, kjer nam bodo najboljši kuharji Oj' regije pripravili
okrepčilo. Oj' Kulinarika Fest je kot del dobrodelnega bollé teka na Bledu prvi slovenski
dogodek, ki združuje zdravo kulinariko in šport. Uspeli smo preplesti dve bistveni aktivnosti,
ki nas ohranjata zdrave – zmerno telesno vadbo ter zdravo prehrano.
Na dogodku vam bodo kuharski mojstri iz gorenjske regije predstavili, kaj vam lahko gostinci
ponudijo, ko se vrnete s pohodništva, plezanja, iz kolesarjenja, čolnarjenja, teka, …
Brez skrbi, vsi udeleženci boste lahko napolnili svoje želodčke, vsekakor pa ne hiteti. Vsak
udeleženec bo ob registraciji prejel bon za obrok na stojnici določenega kuharskega
m ojstra. Štartna številka določa, kateri gorenjski kuharski mojster bo poskrbel za vaš
obrok. Sledite spodnjim navodilom.
Kulinarične dobrote bo sprem ljala tudi ponu dba vin in piv. Kupone za pijačo
lahko pridobite s prostovoljnim prispevkom na stojnici Oj' Kulinarika Fest-a.
Če pa vas bo po obroku še naprej preganjala lakota ali radovednost, kaj so
pripravili drugi kuharski m ojstri, si s prostovoljnim prispevkom 5 EUR vedno
lahko priskrbite dodatne kupone za topel m ojstrski obrok!
POZOR – SPODNJA SLIKA JE LE PRIM ER. NAVODILA PREJM ETE OB REGISTRACIJI.

Izkoristite priložnost in se ob dobri hrani pridružite svojim navijačem in soudeležencem, se
pogovorite in izmenjajte mnenja, strasti… Predvsem pa se družite in zabavajte. Za vse ostalo
bomo poskrbeli mi!

RAZGLASITEV REZULTATOV:
Rezultati bodo objavljeni na zunanji strani prireditvenega šotora predvidoma ob 12:10 (v
kolikor bodo vsi tekači pritekli v cilj pred predvidenim časom, pa bodo rezultati objavljeni 30
minut po prihodu zadnjega tekača skozi cilj). Brez skrbi, o objavi vas bo po ozvočenju
obvestil tudi naš povezovalec dogodka.

PODELITEV:
Razglasitev rezultatov na odru in podelitev se bo pričela ob 12:15. Priznanja bomo podelili v
vsaki izmed kategorij, začenši s tretjim mestom. Med podelitvijo bodo s kratkimi nagovori in
žrebanji sodelovali cenjeni gostje in vrhunski slovenski športniki. Po končani podelitvi bo
sledila predaja zbranih sredstev predstavnici društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
– NEDONOŠENČKOM.

