Tiskovno sporočilo št. 1
Urednikom in novinarjem slovenskih medijev

Spoštovani kolegi!
Navkljub vsem udarcem in zapletom, ki jih je športu in športnim organizacijam prizadejala pandemija
virusa covid-19, se je Avto klub Olimpija odločil izpeljati tradicionalno že 26. gorsko hitrostno dirko
Petrol Il. Bistrica 2020 v prav tako že tradicionalnem terminu med zadnjim avgustovskim koncem tedna
(28.-30 8.2020). Izredne razmere in seveda preventivni zdravstveni in s tem povezanimi drugimi ukrepi
oblasti AŠ 2020 narekujejo povsem drugačno ravnanje, kot bi si ga želela sama in z njo vred ljubitelji
avtomobilističnega športa.
GHD Petrol IB 2020 bo sicer minila kot običajna mednarodna GHD, ne bo pa veljala tudi za evropsko
prvenstvo Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) kot že vrsto let doslej. FIA je bila zaradi omenjenih
okoliščin pač prisiljena EP 2020 odpovedati, ker ni bilo mogoče zagotoviti nastopa dirkačem vseh njenih
članic itn. GHD Petrol IB 2020 bo sicer privabila vso možno kakovostno mednarodno zasedbo, štela pa
bo obenem tudi za državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške.
V zahtevnih razmerah bo prireditev, žal, potekala brez navzočnosti gledalcev!
Prireditelji so zato prisiljeni močno omejiti tudi navzočnost medijev (športnih novinarjev, fotografov,
snemalcev, TV ekip ...) na ožji krog povabljenih medijskih hiš, ki so tudi v minulih 25 letih bile ključni
poročevalci in komentatorji dogodkov na naši največji vsakoletni avtomobilistični prireditvi!
Prosimo za razumevanje!
Morebitne utemeljene posebne želje naslovite na info@as2005.si.
Zato vas tudi obveščamo, da:
- novinarjem ne bomo mogli omogočiti dostopa v bokse nastopajočih tekmovalcev oz. ekip,
- ne moremo zagotoviti prevoza na želena mesta ob tekmovalni progi, do katerih se bodo morali
poročevalci, fotografi in snemalci potruditi sami.
Predstavniki medijev bodo vseeno lahko v realnem času spremljali dogajanje na dirki na spletni strani
Športnega društva Omikron plus, ki bo vnovič opravljal meritve časov na naši prireditvi, prav tako pa vas
bomo še naprej obveščali o prireditvi in prijavah tekmovalcev na spletnih straneh GHD Ilirska Bistrica in
AŠ 2005.

Tiskovna služba vas bo sproti obveščala o dogajanju prek tiskovnih sporočil! Rezultate in obvestila
vodstva tekmovanja bomo sproti objavljali na OGLASNEM PANOJU pred sedežem tiskovne službe NA
OBMOČJU NEKDANJEGA TIB v neposredni bližini štartnega prostora, kjer bomo akreditiranim novinarjem
izdajali tudi akreditacijske izkaznice in plastrone (proti običajni kavciji!).
PREDVIDENI (NEURADNI) SPORED PRIREDITVE:
28. 8.2020: verifikacija vozil nastopajočih
29.8.2020: tri preizkušnje za trening - od 10.ure naprej v razmaku ene ure po končani prejšnji
preizkušnji!
30.8.2020 - ob 10. uri: prva tekmovalna preizkušnja
- ob 12. uri: slovesno odprtje prireditve
- ob 13. juri: druga tekmovalna preizkušnja
- ob 17. uri: slovesna razglasitev rezultatov

Prijave tekmovalcev že prihajajo in bodo zaključene in objavljene v ponedeljek, 24. avgusta, na spletni
strani GHD Petrol IB in AŠ 2005.

Lepo vas pozdravlja vodja tiskovne službe:
Oto Giacomelli

V Ljubljani, 12. 8.2020

