
Bela čista desetka 2009 
KDAJ: Od petka 6. marca do nedelje 8. marca 2009 
KJE: Pokljuka, Hotel Šport*** 
KOLIKO: 99 € 
cena vključuje: avtobusni prevoz, namestitev v hotelu s polnim penzionom, organizacijo in 
izvedbo tekmovanja, zabavo in animacijo, praktične nagrade za najboljše, pijačo dobrodošlice in 
darilo vsakemu udeležencu/ki. 

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 
curling  
štafeta v hitrostnem drsanju 
zimska alka  
skupinsko smučanje 
biatlon 
smučanje  
deskanje na snegu  
pretakanje kuhanega vina  
sankanje 
 
PREDVIDENI PROGRAM BELE ČISTE DESETKE 2009 

PETEK 6. 3. 2009 
06.45 Odhod iz Portoroža (avtobusna postaja pred Korotanom) 
07.30 Odhod iz Kopra (izpred ŠOUP-a) 
11.00 - 13.00 Drsanje v dvorani; 1. in 2. igra na ledu (curling, štafeta drsanje) 
13.00 Odhod z Bleda 
13.30 Prihod na Pokljuko (welcome drink)  
14.00 - 15.00 3. igra (zimska Alka) 
15.00 - 16.00 Kosilo 
16.00 - 17.30 Vselitev v hotel 
17.30 - 18.30 4. igra (skupinsko smučanje) 
18.30 - 20.00 Večerja  
21.00 - jutra Tematski večer Disco boggie night in 1 € bar 

SOBOTA 7. 3. 2009 
08.00 - 10.00 Zajtrk 
09.00 - 14.00 Prosto za aktivnosti po želji (smučanje, tek na smučeh, nordijska hoja, sankanje, 
bordanje, pohodništvo, šola smučanja oz. bordanja) 
12.30 - 14.00 Kosilo 
14.30 - 16.00 5. igra (biatlon) 
16.30 - 17.30 6. in 7. igra (smučanje in bordanje) 
18.30 - 20.00 Večerja 
20.00 - 21.00 8. Igra (pretakanje kuhančka) 
22.00 - jutra 1 € bar žur 



NEDELJA 8. 3. 2009 
08.00 - 10.00 Zajtrk 
9.00 - 14.00 Prosto za smučanje, bordanje, tek na smučeh, sankanje... 
11.00 Izselitev iz hotela 
12.30 - 14.00 Kosilo  
14.00 - 15.00 9. igra (sankanje) 
15.00 - 15.30 Podelitev nagrad najboljšim skupinam 
15.30 Odhod domov 
18.30 Prihod v Koper 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  

KONCEPT PRIREDITVE:  
Bela desetka je namenjena druženju, zabavi ter povezovanju študentov vseh fakultet Slovenske 
Istre, vrata pa so odprta tudi študentom drugih slovenskih fakultet. Osnovni namen je 
vzpodbujanje študentov k športnemu udejstvovanju in medsebojno spoznavanje. Na prireditvi 
tekmujemo v zimskih disciplinah, ne manjka tudi zabave, prostočasnih aktivnosti in druženja. Vsi 
udeleženci in udeleženke prejmejo praktično darilo, najboljšim tekmovalcem podelimo medalje 
in nagrade.  

PRIJAVE: 
Prijavite se lahko info točkah ŠOUP (Koper in Korotan) ter na KGŠ v Novi Gorici od ponedeljka 
6. februarja dalje. Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma do 4.  marca 2009. Število mest je 
omejeno, zato pohitite s prijavami. 
 
• FPP, TURISTICA, GEA se prijavljajo na ŠOUPostaji Korotan (Portorož) 
• PEF, FM, FHŠ, FAMNIT, VŠZI se prijavljajo na Info točki ŠOUP (Koper) 
• UNIVERZA V NOVI GORICI se prijavlja na KGŠ v Novi Gorici 
• OSTALI ŠTUDENTJE pišejo na info@uszp.si (prijave študentov drugih univerz bomo 
obravnavali individualno) 

Več informacij dobite na info točkah ŠOUP v Kopru ali Korotanu, vprašanja lahko naslovite na 
info@uszp.si ali med 9h in 17h pokličete na telefonsko številko 051/692-100. 

Doplačila: 
smučarska karta na smučišču v neposredni bližini hotela: 
- 7 € poldnevna karta (od 9.00 do 13.00 oz. od 12.00 do 16.00)  
- 10 € celodnevna karta (od 9.00 do 16.00) 

Smučarska karta na smučišču Viševnik: 
- 7,5 € poldnevna karta (od 9.00 do 13.00 oz. od 12.00 do 16.00)  
- 11,4 € celodnevna karta (od 9.00 do 16.00) 

Se vidimo na Beli čisti desetki! 

 


