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OTROCI TRIGLAVA NA POKLJUKI 
 
Vabimo vas na brezplačen ogled tekem svetovnega pokala v biatlonu. Organiziramo 
vam tudi brezplačni prevoz na Pokljuko, kjer bomo skupaj navijali za slovenske 
biatlonke in biatlonce! 
 
Med 6. in 11. decembrom 2016 bodo Pokljuko ponovno obiskali najboljši svetovni biatlonci 
in biatlonke, ki se bodo pomerili za točke svetovnega pokala. Organizacijski odbor 
Pokljuka in Zavarovalnica Triglav vas vabita na ogled tekme v šprintu moški 10 km, ki bo 
potekala v petek, 9. decembra 2016.  
 
Pripravili smo posebno ponudbo za 50 vaših učencev in dodatna presenečenja! 

 
 
Kaj ponujamo? 
 

 brezplačni avtobusni prevoz  
do Pokljuke in nazaj, 

 prost vstop za učence in  
učitelje spremljevalce, 

 nagradne igre v sodelovanju z 
Zavarovalnico Triglav, 

 srečanje s slovenskimi biatlonci, 
 posebno gostinsko ponudbo  

za otroke -  čaj (1 eur),  
hot-dog (2,5 eur),  
krof (1 eur).  

 

 
Program: petek, 9. decembra 2016: 
 

 10:00       Prihod na Pokljuko  
 11:30             Ogled tekme šprint moški 10 km  
 13.30                            Razglasitev natečaja naj navijaški transparent in srečanje z                      

                                     biatlonci  

 14:00                            Razdelitev daril, odhod iz Pokljuke 
 
*OPCIJSKO. 
Otroci si lahko na željo šole ob 14.15 ogledajo tudi tekmo šprint ženske 7,5 km in po koncu 
tekme odidejo domov.  

Potrditev udeležbe 
 
Prepričani smo, da boste izkoristili priložnost brezplačnega ogleda tekem in prevoza na 
Pokljuko. Na podlagi prijav bomo brezplačen ogled in prevoz zagotovili prvim 50 
prijavljenim šolam.  
 
Zadnji rok za prijave: torek, 22. november 2016, do 12. ure. 
 
Udeležbo lahko potrdite na elektronskem naslovu biathlon.pokljuka@siol.net. Obvezno 
izpolnite prijavnico v prilogi, saj vaša prijava velja le ob pravilno izpolnjeni prijavnici.  
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NATEČAJ ZA NAJ TRANSPARENT 

 

Na domačih tekmah na Pokljuki se želijo naši biatlonci in biatlonke še bolje izkazati, zato je 
pomoč navijačev izredno pomembna. 
Organizacijski odbor v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav pripravlja natečaj za naj 
navijaški transparent.  
 

Pravila natečaja: 
 

 sodelujejo lahko posamezniki, skupine ali razred (v kategoriji: osnovnošolci in 
dijaki), 

 izdela se navijaški transparent na temo biatlona (pozornost na moško biatlonsko 
reprezentanco za katero bomo skupaj navijali), 

 uporabijo se lahko različni materiali in velikosti, domišljija naj ima prosto pot, 

 med izdelovanjem transparenta posnamite fotografijo, ki jo pošljite na 
biathlon.pokljuka@siol.net. Fotografija bo objavljena na Facebook straneh 
Organizacijskega odbora Pokljuka in Zavarovalnice Triglav, 

 navijaški transparent mora biti prisoten na tekmi šprint moški, 
 predstavniki organizatorja in moška ekipa biatloncev vključno z Jakovom Fakom 

bo med vsemi prijavljenimi, na Pokljuki izbrala naj navijaški transparent, 

 izbor naj navijaškega transparenta bo potekal pred žensko tekmo, predvidoma ob 
13:30 uri. 

 Nagrada: darilo za prve tri najboljše transparente. 

 Prijava: posamezniki ali skupine se morajo prijaviti do ponedeljka, 5. decembra 
2016, do 12. ure na elektronski naslov biathlon.pokljuka@siol.net, prijavnica je v 
prilogi. 

 

Srečanje s slovenskimi biatlonci – moško ekipo 
 
Učenci se bodo srečali s slovenskimi biatlonci. Ti jim bodo na voljo tudi za vprašanja, 
avtograme in fotografiranje.  

 
Slovenska biatlonska  
reprezentanca 
 
Pod vodstvom glavnega trenerja 
Tomaša Kosa in pomočnika Miha 
Podgornika, bodo barve slovenske A 
reprezentance zastopali Teja 
Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje, 
Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok 
Tršan, Lenart Oblak, Mitja Drinovec 
in Miha Dovžan. 
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Nekaj informacij o Pokljuki 
 
Tekme svetovnega pokala v  
biatlonu se bodo odvijale v  
Športnem centru Triglav Pokljuka 
na Rudnem polju.  
Med tekmovanjem bo poskrbljeno  
tudi za zabavo in animacijo  
gledalcev. Poleg prizorišča stoji  
tudi gostinski šotor s toplo  
prehrano in pijačo po ugodnih  
cenah (čaj (1 eur), hot-dog  
(2,5 eur), krof (1eur)). Avtobus 
gledalce pripelje vse do prizorišča. 

 

 

 
Dodatne informacije 

 

Organizacijski odbor Pokljuka, 
Poslovna cona A 37, 4208 Šenčur, Slovenija 
Telefon: 04 2791 900 
E-mail: biathlon.pokljuka@siol.net 

 
Športni pozdrav, 

Organizacijski odbor Pokljuka 
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