OBVESTILO ZA UDELEŽENCE – ZIMKO 2022
Spoštovani udeleženci XIX. Zimske komunaliade!
Veseli nas, da ste se odločili aktivno sodelovati na športnih igrah na Arehu, kjer se smučišča še vedno ponašajo z dobrimi snežnimi razmerami. Kot organizatorji se bomo potrudili, da bomo vse
tekme pripravili in izpeljali na visokem nivoju. Pa tudi, da bomo poskrbeli za pester družabni in kulinarični program.
Čeprav smo bili v začetku marca, ko smo potrdili izvedbo zimskih komunalnih iger, prepričani, da
smo uspešno premagali peti val epidemije in da so pred nami bolj sproščeni časi, nam epidemija žal
potrjuje, da njenega širjenja ne moremo z natančnostjo predvideti. Dnevno število okužb se znova
povečuje, česar kot odgovorni zaposleni v kritični infrastrukturi ne moremo spregledati. Ker si želimo, da ostanemo zdravi in da lahko predano opravljamo svoje delo ter skrbimo za nemoteno delovanje, smo bili primorani nekoliko prilagoditi program dogodka. Sklepni del tako ne bo potekal v
Vinagovi vinski kleti, temveč bomo celoten program izpeljali na Pohorju oziroma Arehu, kjer bo od
15.30 na lokaciji koče Cojza na sporedu pogostitev z zabavo in podelitvijo pokalov.
Vsem udeleženkam in udeležencem športnih iger želimo obilo tekmovalnih uspehov, sproščenih
medsebojnih druženj ter prijeten in zabaven dan na zimskem Pohorju.
Organizacijski odbor

V nadaljevanju vam podajamo podrobne informacije glede izvedbe tako družabnega dela kot športnih tekmovanj.

Lokacija strokovnega posveta, petek 18. marec 2022:
Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Lokacija športnih iger, sobota 19. marec 2022:
Smučišče Areh, Frajhajm 64, 2208 Pohorje.

STROKOVNI POSVET
Ste že slišali, da v Mariboru naredimo vse »malce po svoje«? S ciljem upravičiti ta sloves, smo se
tudi strokovnega posveta, ki vsako leto spremlja zimske komunalne igre, lotili na tak način. Rdeča
nit našega srečanja bodo izzivi upravljanja človeških virov, na katere bomo pogledali z različnih zornih kotov. Gostitelji vas bomo pozdravili v eni najpomembnejših meščanskih hiš v Mariboru, v Vetrinjskem dvoru.
Povezuje nas jezik dobrih zgodb. V Mariboru so številne povezane z vinom in nekatere bomo spoznali na sprehodu do Hiše stare trte, kjer nam bodo postregli z degustacijo žlahtne kapljice iz najstarejše trte. Zgodba stare trte, te častitljive dame, pripoveduje o vinu, trdoživosti in življenjski energiji. S svojo neizmerno energijo bo zagotovo v poznih popoldanskih urah navdihnila tudi nas. Za
nove zmage, ki nas čakajo že naslednji, športni dan.
Nekateri boste svojo petkovo zgodbo tukaj končali, drugi, v Mariboru vam rečemo »čagatorji«, pa
jo boste nadaljevali v Rožmarinu.

Program strokovnega srečanja v MARIBORU
Petek, 18. marec 2022
13:00

Prihod na lokacijo Vetrinjskega dvora, Vetrinjska ulica 30, Maribor

14:05

Uvodni pozdravi gostitelja, direktorja Javnega holdinga Maribor Andreja Rihterja

14:10

Pozdravni nagovor Lidije Pliberšek, Mirana Juga in Bernarda Majheniča – organizacijskega odbora Skupine JHMB

14:20

Zdravljica po komunalno

15:45

Mreženje

16:45

Kosilo

20:00

Druženje za »čagatorje«

14:30
16:00
17:30

Posvet: Kadrovski izzivi komunalnega okolja v pokoronskem okrevanju gospodarstva
Komunikacijsko predavanje: Razumeš, kaj ti govorim?
Tematski sprehod Kult:ura z vinom in zaključek v Hiši stare trte

ŠPORTNA TEKMOVANJA IN DRUŽABNI DEL
Sklepni del tekmovalnega dne s podelitvijo pokalov zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne
bo potekal v Vinagovi vinski kleti, temveč bomo celoten program izpeljali na Pohorju oziroma Arehu,
kjer bo od 15.30 na lokaciji koče Cojza na sporedu pogostitev z zabavo in podelitvijo pokalov.
Poleg pravilnika, objavljenega na spletni strani zimko.si, podajamo še naslednje podrobne informacije:

Lokacija dogodka
Smučišče Areh, Frajhajm 64, 2208 Pohorje

Parkiranje
Parkirišča v okolici smučišča. Upoštevajte navodila redarjev.

Prevzem štartnih številk, smučarskih vozovnic ter bonov za hrano in pijačo
Za udeležence sobotnega programa bo mogoč prevzem štartnih številk, smučarskih vozovnic ter
bonov za hrano in pijačo na samem dogodku (info točka pri koči Cojza).

Tekmovalni program na AREHU
Sobota, 19. marec 2022
8:00–9:30
10:00

ZAJTRK – koča COJZA

START tekmovanja v VELESLALOMU v vseh kategorijah – proga Cojzarica;
zatem START tekmovanja v DESKANJU v vseh kategorijah

11:00–13:00

TOPLA MALICA – koča COJZA

13:00

START tekmovanja v SANKANJU na sankaški progi

15:30 in naprej

POGOSTITEV z zabavo in podelitvijo pokalov

12:00

11:00–14:00

START tekmovanja v TEKU NA SMUČEH
DRUŽABNA TEKMOVANJA pred kočo COJZA

Popoldanska pogostitev s hrano, neomejeno brezplačno pijačo, živo glasbo
in štajersko zabavo

PROGRAM ZA NAVIJAČE
Poleg spodbujanja vaših sodelavcev se lahko tudi vi udeležite zanimivega programa. Za vas smo
pripravili različne aktivnosti.
Prijave na te aktivnosti zberejo vodje ekip in javijo na dan dogodka na info točki pri koči Cojza.

VOŽNJA S POHORSKIM POKOM
Za vse zainteresirane bomo pripravili tekmovanje v vožnji s pohorskim pokom, ki bo popestrilo »obtekmovalno« dogajanje. Javni holding Maribor bo za zmagovalce pripravil praktične nagrade.

POHORSKI GOLF
Za vse zainteresirane bomo pripravili tekmovanje v pohorskem golfu, ki bo popestrilo »obtekmovalno« dogajanje. Javni holding Maribor bo za zmagovalce pripravil praktične nagrade.

ZABIJANJE ŽEBLJA
Za vse zainteresirane bomo pripravili tekmovanje v zabijanju žeblja, ki bo popestrilo »obtekmovalno« dogajanje. Javni holding Maribor bo za zmagovalce pripravil praktične nagrade.

TEKMOVALNI DEL
Osnovni cilj zimsko-športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je druženje in utrjevanje medsebojnih odnosov na športnem področju. Tekmovanja v športnih disciplinah
bodo potekala na smučišču Areh – na progi Cojzarica. Prosta smuka bo mogoča tudi na sosednjih
progah.
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno materialno škodo oz. poškodbe oseb in stvari med in po tekmovanju ali za povzročeno
škodo tretji osebi.

Tekmovanja so sestavljena iz:
•

tekmovanje v veleslalomu (moški 4 kategorije in ženske 2 kategoriji),

•

tekmovanje v smučarskem teku (moški in ženske 1 kategorija),

•

tekmovanje v vožnji s snežno desko (moški in ženske 1 kategorija),

•

tekmovanje v sankanju v mešanih parih.

Tekmovanje v VELESLALOMU
Tekmovanje v VSL se izvaja po pravilih SZS
•

ženske – 2 kategoriji:
do vključno 40 let (A), nad 41 let (B),

•

moški – 4 kategorije:
do vključno 35 let (A), od 36 do 45 let (B), od 46 do 55 let (C), nad 56 let (D).

Vse skupine in kategorije tekmujejo na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start,
lahko starta samo na koncu svoje kategorije.
Tekmovanje bo potekalo ob vlečnici Cojzarica.
V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti
vse tekmovalce.

Tekmovanje v TEKU NA SMUČEH
Tekmovanje v TEKU NA SMUČEH se izvaja po pravilih SZS
•

ženske – 1 kategorija (dolžina proge 2,5 km),

•

moški – 1 kategorija (dolžina proge 5 km).

Tekmovanje bo potekalo ob vlečnici Žigart.
V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti
vse tekmovalce.

Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO
Tekmovanje v VOŽNJI S SNEŽNO DESKO se izvaja po pravilih SZS – odbora za deskanje

•

ženske – 1 kategorija,

•

moški – 1 kategorija.

Tekmovanje bo potekalo ob vlečnici Cojzarica.
Skupini tekmujeta na enako dolgi progi. Tekmovalec/tekmovalka, ki zamudi start, lahko starta samo
na koncu svoje kategorije.
V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti
vse tekmovalce.

Tekmovanje v SANKANJU – mešani pari
Tekmuje se na označeni sankaški progi. Na startu in prihodu v cilj morata biti na sankah oba tekmovalca. Tekmovanje se izvede v eni vožnji. Tekmovanje se izvede na sankah, ki jih priskrbi organizator.
Tekmovanje bo potekalo pri koči Cojza.
V primeru višje sile ima izvajalec pravico dopolniti ta pravila, o čemer pred tekmovanjem obvesti
vse tekmovalce.

Kriteriji za ugotavljanje skupnega zmagovalca
Za skupno uvrstitev velja seštevek pridobljenih točk najbolje uvrščenega tekmovalca v posamezni
panogi.
Priprava prog in tehnična izvedba tekmovanj bosta v izvedbi profesionalne ekipe Zlate lisice. Vse
proge bodo postavljene tako, da bodo tudi povprečni tekmovalci uživali v tekmovanjih. Točkovalni
sistem rezultatov pa bo omogočil razvrstitev podjetij glede na dosežke svojih tekmovalcev.

DRUŽABNI DEL – koča COJZA NA AREHU
Poskrbeli bomo, da udeleženci Zimka 2022 ne bodo lačni in žejni ter da se bodo ob tem tudi neizmerno zabavali. Vsi udeleženci prejmejo bone za zajtrk, malico, popoldansko pogostitev ter pijačo.
Po zaključku tekmovalnega dela sledi popoldanska pogostitev s hrano, neomejeno brezplačno pijačo, živo glasbo ter odlično štajersko zabavo.

Družabne igre na snegu za tekmovalce in spremljevalce:
•

vožnja s pohorskim pokom,

•

pohorski golf,

•

zabijanje žeblja.

Prehrana in družabno srečanje v koči COJZA na Arehu:
•

za vse udeležence bo poskrbljeno za hrano in pijačo,

•

zajtrk, malica ter popoldanska pogostitev,

•

glasba, podelitev pokalov ter zabava.

Vsem udeležencem Zimske komunaliade 2022 želimo varno smuko, prijetno
druženje, uspešno tekmovanje ter polno lepih trenutkov na našem Pohorju!

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa. Morebitne spremembe bodo javljene
vodjem ekip in na info točki pri koči Cojza.

