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26. GHD Petrol IB 2020:
trening in tekmovanje v nedeljo, 30.t.m.
Ljubljana, 26. avgusta - Prireditelji mednarodne, že 26. GHD Petrol Ilirska Bistrica 2020, so se po
zaključku prijav glede na epidemiološko situacijo in obvladljivo število nastopajočih odločili, da
bodo ves tekmovalni spored z uradnim treningom vred, ki je bil običajno na vrsti v soboto, izpeljali
v nedeljo, 30. avgusta. AK Olimpija se je prijavila okrogla stotnija dirkačev iz 9 držav - Avstrije,
Češke, Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovaške in Slovenije. Uradni seznam
prijavljenih tekmovalcev in druga obvestila so objavljeni na spletnih straneh as2005.si in ghdilirskabistrica.com.
Z naskokom najbolj številčno bo kajpak naše zastopstvo, saj bo med nastopajočimi okroglo polovica
tekmovalcev iz Slovenije s tako rekoč vsemi našimi najboljšimi na čelu z Milanom Boubničem,
Aleksandrom in Patrikom Zajelšnikom in drugimi uveljavljenimi avtomobilisti. Več kot 20 dirkačev
prihaja iz Avstrije, sledijo pa zmeraj močni Italijani.
Gorsko EP 2020 je bilo zaradi epidemije covida-19 odpovedano, vseeno pa se je zdelo prirediteljem
iz AK Olimpija vredno vztrajati pri nadaljevanju 25-letne tradicije gorske dirke na Šembije (5010 m),
naše največje vsakoletne mednarodne avtomobilistične prireditve. Dirka bo seveda štela za gorsko
prvenstvo Slovenije, domala popolna domača konkurenca v vseh posameznih razredih pa obeta zelo
napete boje.
Posebno pozornost bodo kajpak pritegnili nastopi favoritov, ki se bodo potegovali za lovoriko
letošnjega absolutnega zmagovalca mednarodne dirke GHD Petrol IB 2020. Pričakovati je, da bodo v
ta boj posegli tudi najboljši Slovenci. Za favorita številka 1 bi po dosedanjih uspehih na dirkah za
evropsko gorsko prvenstvo v minulih sezonah kazalo razglasiti Francoza Sebastiena Petita. Štrene mu
bosta poizkušala pomešati zlasti Italijana Fausto Bormolini in Federico Liber, če bo vse po sreči, pa
se bo v boj za zmago vpletel tudi naš Patrik Zajelšnik.
Kljub temu, da 26.GHD Petrol IB 2020 ne bo štela za EP, se je pri prirediteljih akreditiralo kar zajetno
število (okoli 20) tujih novinarjev, kar je tudi vnaprejšnje priznanje prirediteljem za njihov izreden
organizacijski napor v izjemnih okoliščinah. Zaradi epidemioloških razlogov so bili prireditelji
povabilo slovenski športni sedmi sili prisiljeni omejiti predvsem na osrednje in specializirane
slovenske medije, vseeno pa slovenski ljubitelji športnega avtomobilizma za novice in komentarje o
dogajanju na prireditvi ne bi smeli biti prikrajšani.
Za nameček bodo tako novinarji kot tudi ljubitelji avtomobilizma lahko spremljali dogajanje oz. potek
nedeljskega uradnega treninga in obeh tekmovalnih voženj na prireditvi v realnem času tudi na
spletni strani results.omikronplus.si. Akreditiranim novinarjem, ki sicer to pot zaradi vseh
omenjenih okoliščin ne bodo imeli dostopa v bokse tekmovalcev, bodo akreditacijske izkaznice (in

plastroni na podlagi kavcije) na voljo pred pisarno tiskovne službe na območju nekdanjega TIB (v
neposredni bližini običajnega tiskovnega središča) in sicer v soboto, 29. avgusta, od 18. do 19. ure,
in v nedeljo, 30. avgusta, od 8. do 12. ure.
Zaradi epidemiološke situacije prireditelji letos niso pripravili predprodaje in klasične prodaje
vstopnic. Kot je obče znano je na športnih in drugih tovrstnih prireditvah omejeno število
udeležencev in tudi gledalcev. Iz tega razloga bo na prireditvi dosledno omejeno skupno število
akreditacij in dovolilnic za dostop na start in progo proti Šembijam (ob prvo šikano oz. krožišče,
na klasična stojišča ob progi ter ob zaključnem odseku proge s ciljnim območjem vred). Uradne
osebe (tekmovalci in spremljajoče ekipe) bodo prejele akreditacije in zapestnice, gledalci, ki jih bo
dirka pritegnila, pa dovolilnice z varnostnimi navodili NIJV, za katere bodo prispevali po 15 evrov.
Zaradi izjemnih okoliščin so finančne okoliščine
prireditve z vsemi
omejitvami toliko bolj zahtevne.
Vodja tiskovne službe
Oto Giacomelli
Nedeljski spored 26. GHD Petrol IB 2020 – nedelja, 30. avgusta:
8.00 – začetek prve preizkušnje za trening na progi Il. Bistrica – Šembije; druga
vožnja za trening približno 30 minut po koncu prve.
12.30 – slovesno odprtje prireditve GHD Petrol IB 2020
13.00 – I. dirka
15.00 – II. Dirka
Slovesna podelitev lovorik 1 uro po končanem tekmovanju.

