Spoštovani novinarji, cenjeni uredniki!
Samo še teden dni nas loči od velikega dogodka SPORTECH,
ki se bo začel v petek, 28. septembra 2018, ob 18. uri,
v sloviti dvorani VITRANC v Kranjski Gori.

Vljudno vas vabimo na virtualni športni dogodek, ki ne bo povezal zgolj športa in tehnologije, pač pa tudi mlade in stare, ﬁzično pripravljenost in um, elektroniko in duha,
hitrost in preciznost, spoštovanje in ljubezen - tako do ljudi kot do stvari.

DENIS PORČIČ - CHORCHYP:
»Če lahko s svojim znanjem in prepoznavnostjo kako pomagam dvema nadebudnima
mladima podjetnikoma iz svoje domače Kranjske Gore, bom to tudi storil.«

Denis Porčič - Chorchyp (na kolesu) ter Tanej Junež in Denis Pivač (Foto Sportech)

Mlada Gorenjca, devetnajstletna Tanej Junež in njegov poslovni partner in vrstnik Denis
Pivač, želita slovenski javnosti pokazati, kako se šport lahko dopolnjuje z najsodobnejšo
računalniško in zabavno tehnologijo. »Treba je migati, če ne gre drugače, pred zaslonom,«
sta prepričana. Da bo dogodek privlačen prav za vse, sta dodala še dobro mero medgeneracijskega spoštovanja in sodelovanja, ki ga še posebej poudarja legendarni slovenski
borec in zvezdniški plesalec Denis Porčič - Chorchyp, Kranjskogorčan, ki se je Slovencem
na moč prikupil v oddaji Zvezde plešejo, kjer je skupaj s soplesalko osvojil zavidljivo drugo
mesto.
MED LJUDMI ŽELI ŠIRITI SAMURAJSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA
Denis Porčič - Chorchyp je vedno pripravljen pomagati, učiti in služiti, in če lahko s svojim
znanjem in prepoznavnostjo kako pomaga dvema nadebudnima mladima podjetnikoma iz svoje domače Kranjske Gore, bo to tudi storil: »S Tanejem se poznava že kakšnih
sedem let, ko je kot mladinec še treniral v mojem klubu. Prepoznal sem ga kot resnega,
odločnega fanta, z veliko idejami.« Sodelovanje in spoštovanje med mladimi in starejšimi
se mu, nasploh v današnjem svetu, zdi ključnega pomena. Sam deluje po načelih samurajev, ki zajemajo disciplino, spoštovanje, popolnost v vsakem gibu ... Samurajski način
razmišljanja želi širiti, saj vidi, da ljudje danes izgubljajo spoštovanje do sebe in do drugih,
ne cenijo ne ljudi ne stvari. To opaža tako pri mladih kot starejših, »nekako ne pridejo
skupaj, nimajo posluha drug za drugega.«
ŽELJA, DA KOT ŠPORTNIK RAZVIJA SVOJO OSEBNOST,
NAREKOVALA SESTOP IZ OKVIRJEV
Chorchyp, ki je že svojim uspehom v oddaji Zvezde plešejo pokazal, da je vse mogoče, če
se le hoče, pravi: »Najprej sem bil trd, pripravljen na močne udarce, sploh nisem hotel
sodelovati. Verjetno bi v strahu, da se bom osramotil, rekel kar ne, če mi ne bi duhovnost,
želja, da kot športnik razvijam svojo osebnost, narekovala, da stopim iz okvirjev, v katerih
sem se počutil varnega in samozavestnega, ter se lotim nečesa, česar še ne znam. Ples mi
je postal zelo všeč, tudi v borilne veščine sem vnesel ritem in bolje spoznal samega sebe.
Dobil sem izjemno priložnost za napredek.« Veliki dogodek Sportech je še ena priložnost
za napredek, ki se ponuja mladim in starim, čeprav se na prvi pogled zdi, da je povezovanje med sodobno tehnologijo in športom nekaj kar je rezervirano samo za mladino, vsi pa
vemo, da smo tudi odrasli večji del dneva zatopljeni v telefone in računalnike. »V prihodnosti želimo ljudem vseh starosti pokazati nove, virtualne načine rekreacije, ki povezujejo
tehnologijo in šport ter so primerni prav za vse, tudi za ljudi, ki se srečujejo z različnimi
gibalnimi težavami,« je prepričan direktor zavoda Sportech, Tadej Junež. »Povezovanje
med tehnologijo in športom je nujno, ker le z gibanjem lahko ohranjamo naše telo v
formi, da nam bo še naprej dobro služilo, da ne bomo zaradi pomanjkanja gibanja še
umsko zaostali,« dodaja Chorchyp.
RAPERJI VSE PREVEČ PREPEVAJO O AVTOMOBILIH, DENARJU IN ŽENSKAH
Na velikem dogodku Sportech v dvorani Vitranc v Kranjski Gori bo Chorchyp nastopil tudi
s svojo glasbo. Z legendarnim Otom Pestnerjem sta namreč pravkar posnela novo pesem
z naslovom Moj kraj, njen avtor je prav Denis, govori pa o medgeneracijskem sodelovanju,
spoštovanju do sočloveka in krajev v katerih živimo. »Današnja družba je izrazito individualistično naravnana, vsak se briga predvsem zase, kar pa na koncu ni dobro za nikogar.
Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi je ključnega pomena za ravnovesje v družbi, saj le
v skupnosti lahko preživimo. Mlajši morajo spoštovati starejše, ker imajo več izkušenj, ker
so si z leti nabrali nekaj modrosti, ker so že šli preko mnogih pasti v življenju. Starejši pa
moramo mlade podpirati, jim pomagati z nasveti, zvezami ... tako kot želim jaz podpreti
Taneja Juneža in njegovo ekipo Sportecha,« pripoveduje Chorchyp. Prišel je do spoznanja,
da sodobni raperji vse preveč prepevajo o avtomobilih, denarju in ženskah, zelo malo pa
razmišljajo kako bi kaj koristnega naredili za skupnost.
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TEKMOVANJE V ELEKTRONSKEM KICKBOXU
Glasbenemu nastopu v dvorani Vitanc bo Chorchyp dodal še tekmovanje v elektronskem
kickboxu, kjer bo nastopil kot voditelj. Gre za nov, atraktiven način vadbe kickboxa s
pomočjo elektronske vreče, ki predstavlja še en način povezovanja sodobne tehnologije
in športa. To je vreča z lučkami, ki se prižigajo in ugašajo, tekmovalec pa mora v trenutku,
ko se prižgejo, vanje kar najhitreje udariti. »To je naprava, ki spodbuja hitrost, preciznost in
reakcijski čas ter deluje na podoben način kot testiranje vidnega polja pri pregledu oči.
Borci morajo biti zelo odzivni, zelo hitro morajo razmišljati. Elektronska vreča natančno
izmeri reakcijski čas tekmovalca in moč udarca, pri čemer ni nevarnosti za poškodbe, kot
sicer v tem športu,« razloži Denis Porčič - Chorchyp.
VSAK ČLOVEK JE DRUGAČEN, ENA TEHNIKA LAHKO NEKOMU ODGOVARJA,
DRUGEMU NE
Posveča se zlasti t. i. stand up borilnim veščinam (boks, karate, tajski boks, kickbox ...). Vse
te veščine je združil, in tiste najbolj uporabne elemente, ki jih vsebujejo, uči mlade v
svojem klubu. »To je tudi razlog, da sem šel v profesionalne borbe, saj šele v ringu, ko si
soočen s pritiskom nasprotnika, spoznaš kaj je zares uporabno,« doda Chorchyp. »Vsak
človek je drugačen, ena tehnika lahko nekomu odgovarja, drugemu ne, ker je njegovo
telo drugače grajeno. Treba je spoštovati občutke vsakega človeka posebej. Izpostaviti je
treba, da sta ﬁzična aktivnost in duh vedno neposredno povezana. Vse se začne v glavi. Pri
borilnih veščinah se to najbolj pozna. Če se ne boš umiril, se ti na obrazu vidi, da si zbegan,
kar dober nasprotnik hitro opazi in zna pritisniti na tvoje šibke točke.«

Podrobnosti o Zavodu Sportech, njegovi dejavnosti in o dogodku si lahko ogledate na spletni
strani www.sportech.si, 28. septembra 2018 pa vas z veseljem pričakujemo v Kranjski gori.
Zelo bomo hvaležni za medijske najave dogodka, za dodatne informacije, pojasnila, izjave. in
pogovore pa smo vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih!

