VSI POD PONCE!

21. -24. MAREC

POMEMBNA OBVESTILA
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Planica na edinstven
način povezuje ljudi
50 let nepozabnih poletov, evforije,
adrenalina, slovenskega ponosa in
razvoja doline pod Poncami

Organizacijski komite Planica

Če v Planici še niste bili, je skrajni čas,
da preverite, zakaj mnogi pridejo vsako
leto.
Planica bo od 21. do 24. marca tradicionalno gostila finale FIS svetovnega pokala
v smučarskih skokih. Najbolj pogumni
skakalci bodo nastopili na dveh posamičnih in eni ekipni preizkušnji.
V dolini pod Poncami, kjer se bo zbralo
več deset tisoč glasnih navijačev, ki vedno

Veselje ljudi v Planici je nalezljivo in edinstveno Foto Bobo

poskrbijo za izjemno vzdušje, se pripravlja tudi pester spremljevalni program,
zabave željni obiskovalci pa bodo dodatne
zabave deležni tudi v Kranjski Gori in v
Ratečah.
V Planici se je od lanskega zaključka
svetovnega pokala zgodilo veliko. Planica
je namreč postala dolina svetovnih prvenstev. S pridobitvijo organizcije FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju za
leto 2023, smo dolini pod Poncami začeli
dodajati povsem novo vsebino in pisati
novo zgodovino. Prihodnje leto nas že

Kako dolgi bodo letos poleti
ne vemo. Če bo padel svetovni
rekord vam prav tako ne moremo
obljubiti. Kako toplo bo sijalo
sonce tudi še ne vemo. Smo pa
prepričani, da letošnje Planice ne
boste pozabili nikoli.
Vedno glasni poljski navijači Foto Bobo

čaka pomembna organizacijska uvertura
s Svetovnim prvenstvom v poletih 2020.
Verjamemo, da bosta dva svetovna prvenstva v naslednjih štirih letih na prav
poseben način povezala narod. In še kako
prav je, da bo ravno šport tisti, ki ima
ponovno priložnost, da razpoznavnost
Slovenije dvigne na še višji nivo. Naša
dolžnost je, da delo opravimo tako, da se
bomo vsi s ponosom vedno znova vračali
v dolino svetovnih prvenstev.
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Nove generacije navijačev Foto Bobo
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Slovenski orli o letenju
na smučeh
Preberite, kaj so nam zaupali naši junaki o letenju na smučeh

Naši skakalci so letalci. V Planici in drugod po svetu so na največjih napravah dosegli že zavidljivo število izjemnih uspehov. Vsak skakalec pa se je moral enkrat
prvič soočiti z zahtevno nalogo, kako se
spopasti z letalnico.

Jernej Damjan
»Spomnim se prvega poleta, vem da me
je bilo strah. Točno se ne spomnim katerega leta je bilo to, mislim, da je bilo leta
2003, v Planici. In da sem naredil dober
polet. Tega se spomnim.
Kako je bilo tik preden sem se prvič
spustil po velikanki se ne spomnim. Mislim, da je tako tudi bolje.
Moj najljubši spomin iz Planice je tretje
mesto iz leta 2007. Mislim, da je zmagal
Adam Malysz, Simon Ammann pa je bil
drugi. Ali pa ravno obratno, vem pa, da
sem bil jaz tretji.«

Anže Lanišek
»Prvič sem šel na letalnico leta 2015
v Planici. Bil sem zelo nervozen, nisem
vedel, kaj pričakovati. Na začetku tiste
sezone sem imel kar precej grozen padec
v Kuusamu, ki je pustil nekaj posledic v
glavi. Kljub temu, pa sem šel brezkompromisno, dokazal sem, da znam leteti čez
200 metrov.

Tik preden sem se prvič spustil po letalnici se spomnim, da se mi je strgala
vezalka. Hitro sem dobil novo, še sreča da
je bilo to v Planici. Poznaš veliko ljudi in
zato lahko hitro dobiš kakšno novo stvar,
tudi rokavice ali kaj drugega, če bi pozabil. Vem pa, da sem bil zelo nervozen.
Najljubši planiški trenutek zame je bil,

Prvi spopad z letalnico je prelomnica za vsakega skakalca. Naši
fantje na letalnicah vedno znova
pišejo zgodovino. Tudi zaradi njih
je Planica kraljica letenja na smučeh. Fantje, srečno tudi letos!
ko je Peter osvojil veliki kristalni globus.
Bilo je res zabavno.«

čakam, da vidim, kakšna letalnica bo letos v Planici.«

Peter Prevc
»Prvič sem na letalnico šel leta 2011,
februarja v Oberstdorfu. Eno leto sem

Žiga Jelar
Prvič sem letel marca 2016 v vlogi predskakalca. Spomnim se, da sem pred prvim
poletom imel zelo dobro noč. Tik pred samim poletom pa sem padel v nek trans.
Veš, da moraš dati vse od sebe in narediti varen skok. Ko sem se spustil z rampe,
sem vedel, da je to to in da je potrebno iti
na vse ali nič.
Moj prvi polet je tudi moj najljubši
spomin iz Planice do zdaj. Poletel sem
214 metrov. Da greš prvič na letalnico in
preletiš 200 metrov, je lep uvod v letalsko
kariero.

Timi Zajc

Vedno simpatični Anže Lanišek v družbi legende
smučarskih skokov Foto GEPA

Timi po letošnji neverjetni, njegovi prvi zmagi na
poletih, v Oberstdorfu Foto GEPA

»V Planici me je navdušila lanskoletna
ekipna tekma. Gledal sem jo v živo, naši
so bili na stopničkah. To je bil zame lep
spomin. Nisem še smel leteti, tekmo pa
sem spremljal zelo vznemirjeno. Ob vsakem poletu sem bil vznemirjen. Letos že
kar težko čakam Planico. Pokazal sem, da
sem na letalnicah lahko nevaren. Komaj

Peter po zmagi vseh zmag l. 2016 Foto Bobo

namreč čakal, da je prišlo dovoljenje, da
smem leteti. Ko je prišla priložnost, sem
bil zelo navdušen.
Zadnjih trenutkov pred prvim poletom
se ne spomnim. Vem pa, da je bilo, ko sem
prišel z odskočnega mostu hujše, kot sem
si predstavljal.
Moj najljubši spomin iz Planice je iz leta
2016 po finalu. Takrat, ko so vsi navijači
začeli peti Zdravljico, mahati z zastavami.
Mislim, da je bil to trenutek, ki ga nikoli
ne bom pozabil.«

5

PL ANICA 2019

Vstopnice za slovenski
športni praznik
Vstopnice lahko kupite hitro in preprosto preko spleta ali osebno na številnih prodajnih mestih po Sloveniji ter v Planici na izbrani dan prireditve

Uradni prodajalec vstopnic je Kompas
d.d. Lahko jih kupite tudi preko
sistema Eventim, na Petrolovih
bencinskih servisih in na železniških
postajah v Ljubljani, Celju, Mariboru
in Kopru ali v enotah Pošte Slovenija.
ODRASLI		
ODRASLI (četrtek)
OTROCI (7 - 14 let)
(četrtek, petek, sobota)

29 EUR
15 EUR
5 EUR

Otroci do vključno 6 let imajo brezplačen vstop vse dni. Otroci od 7 do vključno
14 let morajo kupiti vstopnico za vse dni,
razen za nedeljo.
TRIBUNA A		
TRIBUNA B		
TRIBUNA KAVKA

60 EUR
55 EUR
75 EUR

Otroci do vključno 2 let imajo brezplačen vstop na tribune. Otroci, starejši od 3
let, potrebujejo vstopnico za tribuno.

Dodatne informacije

01 2006 111
Po vstopnice na Petrol!

VSI OTROCI POTREBUJEJO ZA VSTOP
NA PRIZORIŠČE VSTOPNICO (TUDI
BREZPLAČNO). BREZPLAČNO OTROŠKO VSTOPNICO JE POTREBNO DVIGNITI NA PRODAJNIH MESTIH OZ. NA
BLAGAJNAH V PLANICI.
Vsi imetniki Modre kartice PLUS
2018/2019, imajo v Planici prost vstop v
četrtek, 21.3.2019 in dodatno 1 tekmovalni dan po lastni izbiri. Velja za imetnike
Modre kartice PLUS, ki so postali člani v
SZS pred 6. marcem, 2019.
Tudi obiskovalci z vabili morajo za svoje otroke dvigniti brezplačne vstopnice.
* Vračilo kupnine ni možno, razen v
primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve.
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Ne zamudite največjega športnega praznika na domačih tleh Foto BOBO
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Brezplačni avtobusni
krožni prevozi
Izkoristite brezplačne krožne avtobusne prevoze

V Planico se bo v dneh prireditve
odpravilo veliko število avtobusov iz
vseh koncev Slovenije.
Če boste naredili krajši postanek v
Kranjski Gori in okolici, kar je zelo priporočljivo za tiste, ki se boste od doma odpravili z avtom, bomo za vas poskrbeli z
brezplačnimi avtobusnimi prevozi, ki vas
bodo hitro pripeljali v dolino pod Poncami.

Vstopna mesta za obiskovalce
Kranjska Gora
•
•
•

redna avtobusna postaja
pred osnovno šolo
pred SKB Banko (bar Vopa)

Podkoren
•

redna avtobusna postaja ob regionalni cesti

Rateče
•

krožno križišče za Planico in križišče Ledine

Odhodi avtobusov iz Planice
Prvih 60 minut po koncu tekmovanja
bodo imeli prednost odhoda iz Planice
avtobusi krožnega prevoza. Prosimo za
strpnost pri odhodu z osebnimi vozili,
prihod traja nekaj ur, približno enak čas
je lahko potreben tudi za odhod.
Za manj gneče in več dobre volje lahko
poskrbite tudi sami
•
•
•
•
•

S seboj imejte čim manj prtljage.
Če ste prišli v manjši skupini, naj
ima prtljago le ena oseba iz skupine.
Po prihodu do vstopnih mest se
tam ne zadržujte, ampak čim hitreje vstopite na prizorišče.
Imejte pripravljene vstopnice.
Aktivno sodelujte pri pregledu
osebne prtljage - varnostnikom
pokažite vsebino.

Obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na hitreje prehodne vhode.

Upoštevajte navodila redarjev in varnostnikov ter
sledite oznakam z navodili.
Planica je edinstvena, bodimo taki tudi
obiskovalci s svojimi dejanji.

Izredna postajališča krožnega
prevoza
•
•
•

Petrol Podkoren
parkirišče Zelenci
Petrol Rateče (v primeru preusmeritve parkiranja na bližnje površine)

Začetek krožnih avtobusnih prevozov
za obiskovalce:
Četrtek, 21. 3. 		
Petek, 22. 3. 		
Sobota, 23. 3. 		
Nedelja, 24. 3.		

07.30
09.00
06.00
06.30

Brezplačni krožni prevozi v Planico in nazaj Foto BOBO
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Grem z vlakom!
Ceneje, hitreje, udobneje
V Planico brezskrbno in 50 % ugodneje

Slovenske železnice so bile eni izmed
prvih partnerjev, ki so se z nami podali
v projekt trajnostnega razvoja, katerega
pomemben del je tudi zmanjšanje vpliva prometa na okolje. Z nami sodelujejo
že sedmo leto zapored, v tem času pa je v
dolino pod Poncami z vlaki odpotovalo že
več kot 10.000 ljudi.
Obiskovalcem, ki so projekt sprejeli kot
stalnico njihovega potovanja na največji
slovenski športni praznik, bomo tudi letos zagotovili hiter, brezskrben in ugoden
izlet na tekme. S tem namenom smo zagotovili okrepljene redne vlake, v soboto
in nedeljo pa bosta do Jesenic in Hrušice
vozila izredna vlaka. Od železniške postaje do Planice in nazaj bo od četrtka, 21.3.,
do nedelje, 24.3., organiziran brezplačni
avtobusni prevoz za vse potnike rednih in
izrednih vlakov.
Cenejšo vozovnico za vlak lahko kupite
izključno ob predložitvi ali nakupu vstopnice za prireditev.
•
•
•

50% popust za povratno vozovnico.
75% popust za otroke od 6 do 12 let.
Brezplačno za otroke do 6. leta v
spremstvu odrasle osebe.

Podrobni vozni red vlakov najdete na
spletnih straneh www.slo-zeleznice.si
in www.planica.si.

PREKLOPITE NA VAL 202!
Aktualne novice o prometu in dostopu do Planice lahko spremljate
24 ur na dan, od petka, 22. 3., do
nedelje, 24. 3.
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Odhod z vlakom v Planico z zgodnjih urah ima poseben čar Foto BOBO
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Dodatne informacije

080 8111

Peš v Planico!
Naredite nekaj zase in se odpravite v
Planico peš! Iz Kranjske Gore, Rateč, Podkorena ali vmesnih parkirišč, po označenih pešpoteh.

V Planico boste prišli ravno prav navijaško ogreti in mimogrede boste odkrili
še kakšno novo pot v dolino ter spoznali
mnoge somišljenike.
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Štiri dni zabave v
Planici in Kranjski Gori
Z vstopnico za športni dogodek ste si zagotovili tudi prost vstop za vsaj en glasbeni dogodek v Planici ali Kranjski Gori

Obljubljamo vam štiri dni športnih
užitkov, zabave in druženja.
Četrtek, 21. 03., Kvalifikacije
09:00 Uradni trening
10:00 Uradni trening
11:00 Kvalifikacije
Glasbeni program v Planici
/ Nipke, ChalleSalle
17:00 Glasbeni program, Rateče
18:00 Otvoritvena slovesnost,
predstavitev ekip, Rateče

Petek, 22. 03., Posamična tekma
13:30 Poskusna serija
14:30 Prva serija
Finalna serija
16:30 Uradna razglasitev
Glasbeni program v Planici
/ Elvis Jackson

Nipke

Challe Salle

Ansambel Saša Avsenika

Elvis Jackson

Sobota, 23. 03., Ekipna tekma
09:00 Poskusna serija
10:00 Prva serija
Finalna serija
12.00 Uradna razglasitev
Glasbeni program v Planici
/ Rok`n` Band
18.00 Začetek OPEN AIR zabave
v Kranjski Gori
20.00 Podelitev štartnih številk
za nedeljsko finalno tekmo
Glasbeni program

Nedelja, 24. 03., Posamična tekma
09:00 Poskusna serija
10:00 Prva serija
Finalna serija
12:00 Uradna razglasitev
Glasbeni program v Planici
/ Ansambel Saša Avsenika
10
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Navijaška vas,
pred dvorano Vitranc
OPEN AIR PLANICA

KRANJSKA GORA
Navijaška vas Kranjska Gora, pred dvorano Vitranc
Fan Zone Kranjska Gora, in front of Hall Vitranc

23.MAREC / MARCH
18:00 TEQUILA BAND
20:00 PODELITEV ŠTARTNIH ŠTEVILK
STARTING BIBS HANDOUT

Fantje v Planici zaključujejo sezono. Zato je še toliko bolj pomembno, da jim pošteno zaploskamo. Vsem po vrsti. FOTO BOBO

20:30 LEZZsvetu,
GO BAND
Skupaj sporočimo
22:30 in
TEQUILA
BAND
kako drugačna
srčna
je Planica
Ne pozabite vaših vtisov deliti z nami!

Četrtek / Thursday

21.3.2019

VSTOP PROST /

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. / We hold the right to change the programme.

SOBOTA
SATURDAY

FREE ENTRANCE

Vaše objave označite s #planica2019 in
sporočite svetu, kje se skriva dolina sveIn ne pozabite nam slediti na družabnih tovnih prvenstev, srčnih navijačev in po/ WELCOME
FLYING daljav.
EAGLES!
omrežjih. Izvedeli boste vse o aktualnem
gumnih junakov
RATEČE, Trg na Gorici /dogajanju
Square »Na
Gorici« Kranjski Gori in Rav Planici,
Vaše najbolj iskrive objave bomo delili
tečah.
tudi mi.

POZDRAV JUNAKOV DALJAV
17:00
18:00

ZAHOD BAND
Sprevod in predstavitev skakalnih ekip

Opening ceremony with competitors
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Sedem poletov
En zmagovalec
PLANICA 7

Finale svetovnega pokala v Planici je
že desetletja najtežje pričakovan dogodek
v smučarskih poletih. V dolini pod Poncami smo bili priča številnim izjemnim
športnim zgodbam in premikom mejnikov. A čas gre naprej in zgodovina se še
piše, zato moramo gledati v prihodnost z
novimi idejami in dogodek razvijati. Zato
bomo letos prvič podelili nagrado imenovano Planica 7.
Predsednik Organizacijskega komiteja
Planica Drago Bahun:
''Odločili smo se, da naredimo tekmovanje v Planici še bolj zanimivo, tako za
športnike, kot za gledalce, tiste v dolini
in tiste pred TV zasloni. Veseli nas, da je
Mednarodna smučarska zveza podprla
idejo in da jo lahko udejanjimo že na letošnjem tekmovanju. V prihodnosti bomo
to tekmovanje za posebno nagrado še razvili in naredili še bolj privlačno.''

Planica 7 je posebna motivacija za planiške letalce Foto Bobo

Tekmovanje poteka od 21. do 24. marca. Zmagovalec bo tisti, ki bo zbral največ
točk v vseh dneh skupaj in bo za nagrado
prejel 20.000 švicarskih frankov.

EKSKLUZIVNA POKROVITELJICA
PLANICA 2019

Seštevek točk določijo skoki v:
•
•
•
•

» V Športni loteriji nas veseli, da smo lahko del
največje športne prireditve v Sloveniji. V skladu
s poslanstvom družbe smo skozi pokroviteljstva
največjih nacionalnih panožnih športnih zvez
začeli graditi partnerstvo s slovenskim športom.
V posebni nagradi »Planica 7« smo prepoznali
priložnost, da nagradimo izredne posameznike,
hkrati pa postanemo del nove zgodbe v dolini
pod Poncami.«
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četrtkovih kvalifikacijah,
petkovi prvi in finalni seriji,
sobotni prvi in finalni seriji (točke
posameznega skakalca, ki je v ekipi),
nedeljski prva in finalna serija.

Za podelitev nagrade morajo biti izvedene vsaj 4 serije z uradnimi rezultati.
Zmagovalec bo posebno nagrado Športne
loterije Slovenije prejel v nedeljo, 24. marca .

PARTNER
PRIZORIŠČA
PLANICA 2019

Dnevni ZLATI sponzor
PLANICA 2019

Dnevni generalni sponzorJI
PLANICA 2019
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Že 4 desetletja dajejo
Planici poseben pečat
Četrtki so v Planici rezervirani za otroke

Zavarovalnica Triglav je neločljivo povezana s Planico. Z nami je vse odkar
je letalnica bratov Gorišek ugledala luč
sveta, danes pa je naš zlati sponzor. Prav
posebna zgodba pa se je po zaslugi Zavarovalnice Triglav začela pisati desetletje
kasneje, to je leta 1979. Tistega leta so v
Planico odpeljali 800 otrok, tiste, ki so pri
pouku ali v okviru novinarskega krožka
napisali najboljši spise.
Do danes je s pomočjo Zavarovalnice
Triglav v Planico prišlo že skoraj 100.000
otrok, ustvarjenih pa je bilo nešteto lepih
spominov. Akcija Otroci Triglava v Planici, ki se je zakoreninila v mislih Slovencev, otrokom vsako leto pričara nepozabno doživetje, ogled vznemirljivih poletov,
srečanja s skakalnimi idoli ter zabavo z
vrstniki. In kar je najpomembneje, na
najlepši način jim predstavi športni duh
in zdrav način življenja.
Kot po tradiciji bo Planico tudi letos,
v četrtek, 21. marca, obiskalo več tisoč
otrok iz cele Slovenije. Triglav bo na ogled
poletov pripeljal kar 60 avtobusov oziroma 3,000 otrok, med katerimi bo tudi
nekaj velikih družin in otrok s posebnimi
potrebami.

Ker več otrok v Planici pomeni še
večjo zabavo in lepše vzdušje, se
akciji pridružuje tudi ekskluzivni
sponzor tekmovanja Krka d.d., ki bo
izlet omogočila osmim osnovnim
šolam z otroci s posebnimi potrebami,
organizacijski komite Planica pa
bo v najlepšo dolino pripeljal 500
osnovnošolcev, ki so sodelovali na
vsakoletnem likovnem natečaju.

Letos minevajo štiri desetletja druženja otrok in Zavarovalnice Triglav v Planici Foto BOBO

Svetovni dan snega v Planici
Januarja vako leto je dolina pod Poncami tudi gostiteljica Svetovnega dneva snega. Dogodka, ki je namenjem prav tako
otrokom in še dodatna motivacija našim
najmlajšim, da ostanejo zvesti Planici, nordijskim športom in da čim več časa preživijo na prostem.
S takimi dogodki želimo še dodatno
povezati vse generacije s Planico in na
njih graditi prihodnost doline in celotne
regije.
Se vidimo tudi januarja 2019!

Izjemni dogodki za otroke v Planici
Foto ARHIV OK PLANICA
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