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.

Če še vedno dvomite, da je mogoče učinkovito združiti virtualno resničnost z gibanjem,
si na lastne oči oglejte, kako lepo se to povezuje. Vljudno vas vabimo na kranjskogorski
spektakel, ki ne bo povezal zgolj športa in tehnologije, pač pa tudi mlade in starejše,ﬁzično pripravljenost in um, elektroniko in duha, hitrost in preciznost, spoštovanje in
ljubezen ...

Zagnani Gorenjci, mladi podjetniki (še najstniki!) so pred letom dni ustanovili podjetje,
Zavod SPORTECH, z zanesljivo najmlajšim slovenskim direktorjem in lastnikom, 19-letnim Tanejem Junežem. Bi ga želeli spoznati? Bi se hoteli pogovoriti tudi z njegovim
poslovnim partnerjem, vrstnikom Denisom Pivačem? Bi se radi na lastne oči prepričali
kako sposobna, podjetniško zagnana in spretna je gorenjska mladina? O Sportechovcih
se bo v prihodnje gotovo še veliko govorilo in pisalo! Kot pravijo, želijo v prihodnosti ljudem
vseh starosti pokazati nove načine virtualne rekreacije za vse generacije.

Tanej Junež in Denis Pivač (Foto Janja Junež)

Na velikem dogodku Sportech, se bo v petek gotovo veliko gibalo, vse skupaj pa bodo
organizatorji začinili z dobro glasbo in plesom. »Na odru dvorane bo potekal zabavni del
prireditve, takoj ob njem pa bodo postavljena virtualna sobna kolesa, povezana s projektorjem in ogromnim ekranom, na katerem bodo vsi obiskovalci v dvorani lahko spremljali
napredovanje tekmovalcev. Z google earth smo vzeli virtualno pot skozi Logarsko dolino
in kdor bo hitreje gonil pedala na kolesu, bo v petih minutah opravil daljšo pot. Spomnili
smo se izvirne podrobnosti: z virtualnimi obcestnimi tablami ob tej poti se bomo zahvalili
našim sponzorjem, tako da bomo nanje 'prilepili' njihove logotipe. Na začetku bo 18 tekmovalcev, v več krogih bodo slabši izpadali, najboljši trije pa se bodo pomerili v ﬁnalu.
Zanje smo pripravili tudi denarne nagrade. Zmagovalec bo domov odnesel 500 evrov,
drugouvrščeni 300, tretji pa 200 evrov. Nekaj tekmovalcev se je že prijavilo, drugi prijavnico še lahko poiščejo na www.sportech.si,« je povedal Tanej Junež.
Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi, kako z virtualnimi očali in playstation VR igrati
tenis, pripravili bodo tudi štiri podije za dance dance. V tej veščini se bodo pomerili po
štirje tekmovalci hkrati, dvorana pa jih bo lahko spremljala na velikem zaslonu. Vsakdo bo
lahko poskusil. Pripeljali bodo tudi game bike, gear VR, Wll in še kakšno tehnološko
posebnost, ki omogoča gibanje, dodali pa bodo še več naprav za igranje namiznega
hokeja in nogometa na ročke. Prišel bo tudi državni prvak v tej spretnosti, Simon Zorman,
s katerim se bodo obiskovalci lahko pomerili, Denis Porčić - Chorchip pa bo predstavil
elektronski kickbox.
Sportech je podprlo kar nekaj sponzorjev iz lokalnega okolja z županom Kranjske Gore
Janezom Hrovatom na čelu, tudi interesna združenja so jim šla močno na roko.
Blaž Veber, direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora je o dogodku povedal: »Vesel
sem za vse mlade, ki se že zgodaj odločijo za podjetništvo in verjamejo v svoje sanje, ki jih
pripeljejo do cilja. Zagotovo so izkušnje v mladosti tiste, ki jih bodo pozneje popeljale na
uspešno podjetniško pot, zato naj vztrajajo tudi, ko bodo doživeli padec, saj bodo z vsakim
novim vzponom boljši in uspešnejši. Tako jaz sam kot Turizem Kranjska Gora se trudimo
mlade podpirati in jim pomagati pri realizaciji njihovih idej, če so te le v skladu s celotnim
konceptom naše destinacije. Dogodek Sportech se mi seveda zdi zelo zanimiv in upam,
da bo v dvorano Vitranc pripeljal tako mlade kot starejše, saj sta tehnologija in šport tista,
ki zbujata zanimanje pri veliko ljudeh in se tudi zelo hitro razvijata. To je prvi tak dogodek
v Kranjski Gori in vsekakor upam, da ne zadnji. Želim si, da bi postal tradicionalen, saj smo
ga tudi zato podprli, ker v njem vidimo velik potencial.«
Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, ki je usmerjal prve podjetniške korake Taneja in Denisa,
je izjavil: »Ponosen sem, da imamo v Sportechu mlado ekipo, ki je potem, ko je zapustila
šolske klopi, uspešno nadaljevala podjetniško pot. Vemo, da se pravo delo začne šele kasneje, ko se pokaže tudi samoiniciativna želja, da res nekaj nastane. Vsak začetek je težak,
zato je treba pomagati vsakemu mlademu podjetniku. Prepričan sem, da je na dolgi rok
za našo državo samo dobro, če spodbujamo mladinsko podjetništvo. Mislim, da imajo
mladi veliko prednost pred starejšo generacijo, kar zadeva nove podjetniške zamisli, ker
so odraščali z neko novo tehnologijo in vidijo povezave, ki jih prejšnja generacija ne.
Mislim, da je prava formula za uspeh v podjetništvu na eni strani mladinski zanos, iskrivost, na drugi strani pa pomoč starejše generacije, ki mladim zna pomagati s svojimi
izkušnjami in nasveti. Vse to se je odlično stkalo pri Sportechu.«
Denis Porčić - Chorchip, ki bo na prireditvi skupaj z Otom Pestnerjem zapel tudi svojo
novo pesem Moj kraj, ki govori o medgeneracijskem sodelovanju, spoštovanju do sočloveka in krajev, v katerih živimo, je dejal: »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. Današnja družba je izrazito individualistično naravnana, vsak se briga
predvsem zase, kar pa na koncu ni dobro za nikogar. Starejši pa moramo mlade podpirati,
jim pomagati z nasveti, zvezami ... tako kot želim jaz podpreti Taneja Juneža in njegovo
ekipo Sportecha. 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.«
Vse je bilo že povedano, ostane nam le prijetna dolžnost, da vas še enkrat lepo povabimo
na vrhunski spektakel, kot ga Slovenija še ni videla. V petek bodo vse poti vodile v
Kranjsko Goro.

Zelo bomo hvaležni za medijske najave dogodka, za dodatne informacije, pojasnila, izjave
in pogovore pa smo vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih!!

