
 

                                         Dodatok k súťažnému poriadku 

 

            Pokyny pre organizátora Detských pretekoch pri meraní časomierou. 

 

1, Najneskôr 20 dní pred pretekmi vytvoriť propozície , ktoré je potrebné zaslať na Gmail 

adresu jozefpotokarex@gmail.com , kde po odsúhlasení  tieto propozície pre pošlem  na 

Gmail   stancel@videocom.sk , ktorý pridelí prihlasovací link . Takto upravené propozície  

vám pre pošlem naspäť na ďalšie použitie a pre pošlem ich  na stránku VRL,SZC . 

Prosím neposielajte mi propozície na Facebook, Messenger, Viber a podobne výlučné len na  

Gmail a v prípade  že neodpovedám do jedného dňa upozornite má na Gmail pomocou 

mobilu.  

 

2. Najneskôr 20 dní pred pretekmi prosím vytvoriť plagát a poslať mi to najlepšie v JPG  

na uloženie na Facebook   a v PDF v prípade vytlačenia .  

 

3. Odporúčam vytvoriť mapku trate , ktorú je potrebné rozlíšiť farebne pre jednotlivé 

kategórie , prípadne mapku prezentácie a parkovanie , súradnice pre navigáciu. 

 

4. Prezentácia : sú dve možností ako zabezpečiť prezentáciu , jednou možnosťou je že si  

prezentáciu organizátor zabezpečí sám . Dohodne si za poplatok od Race Result zastúpený 

Jarom Štanclom nastavenie meracieho systému vytvorenie prihlasovacieho linku . Je možnosť 

prenájmu čísiel , dekodéra a snímacej  antény a ostatných zariadení.  

    Druha možnosť je že požiadate Jozefa Potoka o zabezpečenie prezentácie . V tom prípade 

použijem dekodér , ktorý vlastni VRL zabezpečím  nastavenie systému na daný pretek za 

poplatok 50 eura pre Race Result a snímaciu anténu poplatok za prenájom 100 eura pre Race 

Result a štartovné čísla s čipom , ktoré sa musia vrátiť inak sú spoplatnené 2 eurami. Ostatné  

poplatky za spracovanie prezentácie budú dohodnuté s organizátorom. 

 

5. Je potrebné dohodnúť čísla pre kategóriu Baby pri ktorých sa nepoužívajú čísla s čipom 

a tieto si môžu ponechať pretekárom , môžem takéto čísla doniesť k prezentácií , alebo si ich  

zabezpečí organizátor. 

 

6.Organizator podľa pokynov zo  súťažného poriadku zabezpečí a riadne označí trať pre 

jednotlivé kategórie . 

 

7. Organizátor zabezpečí ručné zapisovanie prichádzajúcich pretekárov do cieľa . Technika 

môže zlyhať./vypadne internet , začne pršať , vykopnú sa káble a podobne. 

 

8, Organizátor zabezpečí ciel tak , aby sa pretekári nemuseli vracať cez cieľový snímač čipov 

s číslom a čipom . Je potrebné odoberať pretekárom čísla  hneď po do jazde do cieľa . Čísla sa 

vracajú . 

 

9.Organizátor zabezpečí miestnosť, alebo miesto prezentácie s pripojením na internet 

a elektriku. 

 

10 Organizátor zabezpečí miesto konania tak, aby boli v blízkostí dostupné toalety prípadne 

bufet, alebo reštaurácia.  
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11. Odporúča sa  zabezpečiť baličky pre kategóriu Baby , medaily pri do jazde do cieľa 

zabezpečenie  a odovzdanie vecných cien pre ostatné kategórie. 

 

12, Organizátor zabezpečí stupienky víťazov , odporúča sa ozvučenie . 

 

 

 

 

                


