
Mednarodne otroške igre (ICG), Novi Tajpeh, Tajvan, 11. – 16. 7. 2016 
 

Ekipa Občine Gorje, smučarji tekači(ce) ŠD Gorje, ki so nastopil(e)i že na letošnjih zimskih igrah ICG 

v Innsbrucku, so na Tajvanu nastopili v atletiki. Mednarodne otroške igre (ICG – International 

Children’s Games) so nekakšne svetovne “mini Olimpijske igre”, v letni in zimski (bienalni) različici. 

Na programu so različni športi, tekmujejo pa ekipe mest, krajev. Nastop na jubilejnih 50. igrah v daljni 

Aziji je bil vrhunsko doživetje, polno mnogih presežkov. Organizatorji so delali čudeže in nas 

vsakodnevno presenečali. V organizacijo so vložili za nas nepojmljive količine denarja.  

12. 7. zvečer so organizatorji pripravili fantastično odprtje. Pozdravila nas je polna dvorana gledalcev, 

direktni prenos pa je bil na nacionalni TV in internetu. V programu so nas obiskali mnogi lokalni 

bogovi in pravljična bitja. Tiho željo pred prihodom na igre, eno A finale (1 – 12. mesto) in eno B 

finale (13. – 24. mesto) sta dosegla Jošt Mulej (A) in Matej Mandeljc (B) na 1500 m že prvi 

tekmovalni dan (13. 7.) Ostali so nastopali v skladu s Coubertinovim geslom. Ponosni pa smo na vse 

naše tekmoval(ke)ce, da so v neznosni vlagi in pri temperaturi + 35 “preživeli” (razlika v njihovi 

običajni tekmovalni temperaturi – 15 in Tajvanski, je okroglih 50 stopinj). Rezultati naših otrok: Jošt 

Mulej, 1500 m, 4:43.73, 12. mesto, finale A; Matej Mandeljc, 1500 m, 5:08.74, 20. mesto, finale B; 

Klara Vindišar, 800 m, 2:43.67, 26. mesto; Gašper Šoklič, 400 m, 71.33, 29. mesto in daljina, 3.36, 39. 

mesto; Aljaž Korošec, 400 m, 73.11, 30. mesto in daljina, 3.66, 37. mesto; Nika Mežek, 800 m, 

3:00.86, 33. mesto. Veseli smo bili podpore s tribun naših navijačev, novih prijateljev iz šole Kuang 

Jen Catholic High School. 14. 7. sta se fanta v finalih odlično borila, kljub izjemni vročini in vlagi že 

ob 9.00 zjutraj. Jošt Mulej je dosegel 12. mesto (4:48.73), Matej Mandeljc pa 19. mesto (4:57.46). 

Popoldne smo si ogledali Taipei 101, najvišjo stavbo na svetu v obdobju 2004-2009. Zadnji dan (16. 

7.) tekmovanj so fantje nastopili v štafeti 4 x 100 m. Jošt je junaško prenašal velike bolečine v nogi, 

zato rezultat 56.89 in 16. mesto sploh ni bilo pomembno. Zvečer smo se z avtobusi uro in pol vozili v 

eno smer na prizorišče zaključka iger. Dogodek je bil spektakularen, avtobusni konvoj je spremljala 

policija, ki je ustavljala promet. V zrak smo spustili dve lanterni (njihov nacionalni običaj) z željami 

članov naše ekipe. 16. 7. smo si ogledali naravni biser, geopark Yehliu z glavno znamenitostjo 

Queen’s head (kraljičina glava). Nedaleč vstran smo se osvežili v Tihem oceanu. V Taipeiu smo 

utegnili obiskati še največji tempelj, Lungshan. 17. 7. smo si ogledali nekaj vrhunskih atrakcij 

arabskega bisera Dubaja. Kopanje v bližini Burj Al Arab-a, edinega hotela na svetu s sedmimi 

zvezdicami, v kristalno čistem morju ni bilo osvežujoče, saj je temperatura vode 35 stopinj. Neznosna 

vročina (50 stopinj Celzija) nas je pregnala v Mall of the Emirates, kjer je smučarska dvorana. Pisec 

tega besedila je ob smučanju pri – 3 doživel “zanohtanje”. Za 200.00 AED = 49.40 EUR si izposodiš 

vso smučarsko opremo razen rokavic, ki jih moraš kupiti. V Dubai Mall-u smo se čudili ogromnemu 

akvariju, nesramno dragim avtomobilom pred vhodom in hokejskem igrišču in drsališču znotraj 

kompleksa. Pod Burj Khalifo smo občudovali vodomete in višino trenutno najvišje zgradbe na svetu 

(829.8 m), z njenega 125-ega nadstropja (456 m) pa osvetljenost mesta in vodometov daleč pod nami. 

18. 7. smo po pristanku v naši “domači” Evropi občudovali Allianz Areno, stadion nogometnega kluba 

Bayern Muenchen. Za konec pravljičnega projekta ICG New Taipei 2016 pa smo izbrali pravljični 

grad Ludvika Bavarskega, Neushwainstein. Še bolj pravljičen in ganljiv je bil sprejem staršev, župana, 

podžupanje in ravnatelja pred šolo v Gorjah. 

Iskrena hvala vsem, ki omogočate tovrstne športne pravljice: starši, ŠD Gorje, Občina Gorje, OŠ 

Gorje, Zavod za šport RS Planica, donatorji (ŠC Triglav Pokljuka, Infrastruktura Bled d. d., JIB design 

Krnica, Olimpijski komite Slovenije), mediji, krajani Gorij, podporniki, navijači … Nenad Pilipovič 


