Spoštovani prijatelji Poslovnega teka trojk,
Nekaj dni nas še loči do našega srečanja! Prosim, če si temeljito preberete te informacije za
udeležence, saj se boste tako lažje znašli na prizorišču, pa še veliko novega boste izvedeli.
Na primer, kje bo potekala registracija, kdaj morate prispeti na Bled, kako bomo merili čas,
kako poteka menjava (predaja štafete) med tekači, kakšen je program prireditve in še veliko
več!
Vsekakor pa ne glede na informacije, ki sledijo, s seboj pripeljite veliko dobre volje in veselja
in se zabavajte.
Se vidimo kmalu,
Kolektiv Šport ob jezeru

PRIZORIŠČE:

BLEJSKA PROMENADA
(HOTEL in KAVARNA PARK)

27. MAJ 2022, od 14:15 ure dalje
PROŠNJA ZA PREVENTIVNO TESTIRANJE ZA SARS-CoV-2 (Covid 19)
Preventivno testiranje s hitrim testom za domačo uporabo je priporočeno v dnevu pred
dogodkom, saj tako lahko skupno zagotavljamo čimvečje udobje vseh udeležencev.To je le
priporočen preventivni korak.

PRIHOD NA PARKIRIŠČE
(PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU 300m naprej od odcepa za »RIKLI BALANCE HOTEL« BREZPLAČNO Z
NATISNJENO OZNAKO. Navigacija na »Cankarjeva ulica 18, 4260 Bled«)

Prihod na parkirišče priporočamo najkasneje do 14:00. Pot do prizorišča bo označena, in je
oddaljena cca 500 metrov od parkirišča. Na parkirišču vas bodo usmerili z relevantnimi
informacijami.
REGISTRACIJA IN PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK
V petek, 27.5.2022, v SPREJEMNEM PROSTORU v avli HOTELA PARK med 14:15 do
15:30!
ZAČETEK TEKMOVANJA
Ob 16:16 štart prve skupine tekačev in tekačic!
Ekipa teče po štafetnem sistemu - vsak član ekipe preteče svoj krog okrog jezera, tekači pa si
predajo »štafetno palico« z menjavov štartno-ciljnem prostoru. Prostor za predajo štafete bo
jasno označen, naslednji tekač pa bo pričel s tekom, ko prispeli tekač registrira prihod v cilj.

PARKIRANJE
Priporočamo parkiranje na makadamskem parkirišču 300m
naprej po cesti od ocepa za Rikli Balance Hotel (v preteklosti
hotel Golf). Od tam je na prizorišče dogodka (Park Hotel Bled)
kratka peš-pot v odaljenosti 500m, torej cca 5 min hoje.
Tukaj bo parkiranje za udeležence brezplačno, na podlagi
natisnjene oznake, ki jo imate v priponki (LINK).
Ko prispete, sledite navodilom redarjev, ki skrbijo za red. Na
spodnjem zemljevidu prizorišča je parkirišče označeno z znakom
.
Plačljiva parkirišča so na voljo še pod smučiščem Straža in pri ledeni dvorani.

KAKO DO PARKIRIŠČA:
S klikom na spodnjo povezavo lahko dostopate do zemljevida prizorišča, ki vključuje vse dele
prizorišča, vključno s parkiriščem. S pomočjo zemljevida lahko pregledate in si pripravite tudi
navodila za vožnjo do izbranih točk.

Navodila in zemljevid – Parking, Cankarjeva cesta 18, 4260 Bled,
Slovenija

PRIZORIŠČE
Na prizorišču bodo prisotne naše hostese, ki vam bodo z veseljem posredovale informacije
o dogajanju in prizorišču.

REGISTRACIJA
Ekipam in udeležencem so štartne številke vnaprej določene. Ekipa je označena s štartno
številko, posamezen član ekipe pa s črko A, B ali C.
Za tek morajo biti štartne številke jasno nameščene na prsni koš, saj se preko čipa, ki je
nameščen na štartno številko, meri čas posamznih tekačev. (Štartnih številk ne menjati med
člani ali med ekipami istega podjetja, saj so unikatni identifikator vezan na ime udeleženca).
Registracija – dvig štartnih številk ter darilnih vrečk – bo mogoča med 14:00 in 15:30. Da bi se
izognili gneči, tako pri parkiranju kot tudi pri registraciji, priporočamo, da na prizorišče
prispete dovolj zgodaj. Ekipe, ki bodo registracijo zamudile, ne morejo tekmovati. V času
registracije sprememb v ekipah ne moremo več upoštevati (podatki tekačev se lahko
popravljajo naknadno).
Ob registraciji boste prejeli tudi obarvan trak - zapestnico – ta je vaša vstopnica v prireditveni
prostor, preko oddaje srečk z vpisom svoje štartne številke pri razstavljavcih po športni vasi
pa sodelujete v žrebanjih za super nagrade pokroviteljev.

ŠTARTNA LISTA
Štartna lista po kategorijah bo (1) dan pred dogodkom dostopna preko spleta na
http://www.businessrun.si/start.

ŠPORTNA PREOBRAZBA
Pridite dovolj zgodaj, da boste imeli dovolj časa za registracijo, slikanje in ogrevanje. Na
prizorišču v hotelu, bodo na voljo prostori za preoblačenje. Stranišča se nahajajo v avli hotela
Park ter v kavarni Park. Opremo lahko oddate v hranjenje v garderobni prostor, kjer
bodo zanjo poskrbele naše hostese. Hranjenje opreme je brezplačno in na lastno
odgovornost. Vaše stvari bodo dostopne tekačem ves čas med 14:00 in 19:30. Nepotrebne
stvari in dragocenosti lahko pustite v avtu, saj kljub stalni prisotnosti hostese ne moremo
jamčiti za absolutno varnost opreme, ki jo pustite v garderobi.
Po teku bo omejena možnost tuširanja v bazenskih garderobah hotela Park.

VREMENSKE RAZMERE
Kljub temu, da je vremenska napoved zaenkrat relativno ugodna, vam priporočamo, da s
seboj vzamete topla oblačila, ki jih boste morebiti potrebovali v primeru plohe, rahlega vetra
in večerne ohladitve. Priporočamo tudi, da s seboj prinesete tudi sušilec za lase in se s tem
obvarujete morebitnega prehlada.

PRVA POMOČ
Trasa teka je rekreacijske dolžine, zato ne bi smeli imeti težav.
V kolikor pa se kaj dogodi, bodo redarji razporejeni v enakomernih razmikih tekom celotne
trase po trasi razdeljeni redarji, reševalno vozilo pa bo v pripravljenosti v neposredni bližini
prizorišča.
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
Letos bomo celovito izkušnjo izvedli z avtomatiziranim merjenjem – v sodelovanju s Timing
Poljane.

Zaradi načina merjenja, mora biti pri vsakem tekaču ob prihodu v cilj štartna številka na
vidnem mestu na prsnem košu. Naslednji član ali članica ekipe steče naprej, ko si izmenja
plosk rok s prejšnjim tekačem v ciljnem koridorju.
Vaši rezultati so v trenutku odčitavanja prihoda v cilj naloženi na splet in prikazani na velikem
zaslonu v štartno-ciljnem prostoru.
http://www.businessrun.si/rezultati

OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE
URA

KRAJ

DOGAJANJE

14:30 – 15:00

Prihod na Bled, parkiranje, shuttle na prizorišče

14:30 – 15:30

Registracija

14:30 – 15:45

Čas za ogled športne vasi, kavico

15:50 – 16:10

Čas za ogrevanje, priprave, okrepčilo, WC
Štart teka
Spremljevalne aktivnosti
Začetek buffet večerje s pogledom na jezero
Druženje
Zaprtje cilja, animacija na pogostitveni terasi
HAPPY HOUR s penino Radgonskih goric in (brezalkoholnim)
pivom
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, žrebanje
Predaja sredstev za dober namen
Zaključek in druženje

16:16 17:45 18:20 18:30 – 21:00
19:00 19:30 – 20:00

ŠPORTNA VAS – ZA VAS SMO PRIPRAVILI:
Veliko

dobrot

naših

pokroviteljev

in

»degustacijo«

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.
POSKRBITE, DA PRI VSAKEM RAZSTAVLJAVCU oddate svojo srečko – le tako boste del
žrebanja za njihove super nagrade!
Testiranje in predstavitev novih mobilnih telefonov ter dodatkov SAMSUNG
Že tradicionalno bo ekipa podjetja Janus Trade d.o.o. na Poslovnem teku trojk predstavila
najnovejše mobilne telefone in pametne ure SAMSUNG, ki jih boste lahko preizkusili.
Tokrat žrebamo tudi najnovejši SAMSUNG telefon, tablico in uro . www.janustrade.si
ERDINGER ALKOHOLFREI - IZOTONIK
Zastopniki znamk OSHEE ter ERDINGER so za vse udeležence pripravili osvežilne napitke
za hidracijo! In pa tudi odlično, športno-osvežilno pivo, po katerem ni skrbi za pot domov.
Brezalkoholno pšenično pivo Erdinger, ki bo na voljo tudi pri pogostitvi, je naravni vir B
vitamina ter folne kisline, obene pa ima izotonične lastnosti, ki telo hidrirajo hitro in nizko
število kalorij.
https://int.erdinger.de/beer/alkoholfrei.html

DS Automobiles – francoska prestižna vozila
Prizorišče bo gostilo tudi najnovejša vozila znamke DS Automobiles. Vozila so prava
poslastica za ljubitelje dizajna in elegance preko naprednih tehonlogij. Vzemite si čas in si
jih dodobra oglejte ter preizkusite notranjost.
www.dsautomobiles.si
Thule
Naš partner Euro Foto, ki je zastopnik za izdelke Thule, bo predstavil novosti inovativnega
proizvajalca pripomočkov za nošenje opreme, med sodelujočimi v žrebanju pa bomo
izžrebali tudi kar tri nagrade Thule.
https://www.eurofoto.si/thule
Zavarovalnica Triglav
Zaenkrat še zavito v skrivnost.
www.triglavtek.si
ELAN - predstavitev kolekcije za sezono 2022/2023
Gorenjski izdelovalec in inovator vrhunskih smuči ELAN bo tudi tokrat predstavil kolekcijo,
ki vas čaka v naslednji sezoni, kar tri pare smuči pa bomo izžrebali.
www.elan.si
Stojnica Factory Store s kompresijskim blagom za športnike
Že pred štartom v štartno-ciljni ravnini vas bodo čakali z odlično ponudbo kompresijskih
izdelkov za šport in drugimi malenkostmi, izžrebani izbranci pa bodo lahko domov odnesli
tekaške ter kompresijske nogavice priznanega proizvajalca Compressport!
www.factory-store.si
Darila in nagrade pokroviteljev ter druga presenečenja
Z vas smo pripravili tudi nekaj super nagrad, ki jih bomo izžrebali med ekipami, na
prizorišču pa vas bodo čakala tudi druga presenečenja.

VEČERJA IN DRUŽENJE:
Po končanem tekmovanju, ko se osvežite in umirite, se zberemo na prireditveni terasi, kjer
bomo nazdravili s penino Radgonskih goric, mojstri SAVA HOTELOV BLED pa nam bodo
pripravili okrepčilo. Brez skrbi, vsi udeleženci boste lahko napolnili svoje želodčke, vsekakor
pa ne hiteti. Izkoristite priložnost in se ob dobri hrani pridružite svoji ekipi in drugim

udeležencem, se pogovorite in izmenjajte mnenja, kontakte, strasti… Predvsem pa se
sprostite in zabavajte. Za vse ostalo bomo poskrbeli mi!

RAZGLASITEV REZULTATOV:
Rezultati bodo predvidoma objavljeni na zaslonu že tekom trajanja tekme (V kolikor bodo vsi
tekači pritekli v cilj pred predvidenim časom, bodo finalni rezultati objavljeni 30 minut po
prihodu zadnjega tekača skozi cilj). Brez skrbi, o objavi vas bo po ozvočenju obvestil tudi naš
povezovalec dogodka. Obenem bodo vsi rezultati v živo, med in po tekmi, dosegljivi preko
interneta na http://www.businessrun.si/rezultati.
Obvestite vaše prijatelje in sodelavce, ki vas lahko preko povezave spremljajo tudi iz oddaljene
lokacije.

PODELITEV IN NAGRADNO ŽREBANJE:
Razglasitev rezultatov na odru in podelitev se bo pričela po 19. uri. Medalje bomo podelili v
vsaki izmed treh kategorij. Med podelitvijo bodo s kratkimi nagovori sodelovali cenjeni gostje
in športniki. Po končani podelitvi bo sledila predaja zbranih sredstev, vmes pa nagradno
žrebanje, ki je ključni del prireditve, saj smo, kot pravimo, vsi zmagovalci, pomembno je, da se
družimo in zabavamo ob športu!

