
Harmonogram organizačného zabezpečenia MSR 2017 šprint, long, INOV-8 cup 

Piatok         

9.00   nakladanie materiálu zo skladu (ĎM, FP, JP) 

10.30   zraz organizátorov cieľa v areáli Trixen (autom možný príjazd popri hrádzi zo S strany sídliska) 

10.45-13.00  vybudovanie cieľa (FP tím) 

11.00-12.30  opáskovanie zakázaných priestorov (MP,AT,RO) 

11.30   príprava prezentácie (EB tím) 

11.30 príprava štartu a karantény, fáborkovanie (EP tím) 

12.00-14.00 prezentácia (EB tím) 

13.00-15.00 roznos kontrol a zavedenie strážcov kontrol a zakázaných priestorov (MN tím) 

13.00-17.00 občerstvenie 1x párky alebo klobása, 1xpitie (lístky u VV) 

13.30  štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, PS) 

14.30-17.00 zdravotná služba (VK, MK) 

15.00-16.15 štart (EP tím) 

15.10-16.45 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP tím + poverení 

pretekári po dobehu) 

15.10-16.45 občerstvenie v cieli (HA tím) 

16.15-17.00 balenie štartu a karantény (EP tím) 

16.30-17.15 príprava vyhlásenia (JS), vypísanie diplomov (AMJ) 

17.30 vyhlásenie výsledkov (JS tím) 

16.30-17.30 zber kontrol (MN tím) 

17.50-18.30 balenie (všetci) 

 

Sobota  

9.30 zraz organizátorov cieľa 

9.30-11.30  budovanie cieľa-napojenie elektriny, stavanie stanov a oblúka, páskovanie koridorov, príprava časomiery...(FP tím, JK, ZR) 

11.00 príprava prezentácie, 11.30-13.00 prezentácia (EB tím) 

11.00-13.00 roznos kontrol (MN tím) 

11.00-13.00 fáborkovanie na štart a príprava štartu (EP tím) 

11.00-13.30  parkovanie (EW tím) 

12.30 rozvoz občerstvovačiek (MP tím)  

12.30  štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, PS) 

13.00-17.30 zdravotná služba (VK+MK) 

13.30-15.30 štart (EP tím) 

12.00-17.00 obed + 1xpitie (lístky u VV) 

13.45-17.00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP tím + poverení 

pretekári po dobehu) 

13.45-17.00 občerstvenie v cieli (HA tím) 

16.30-17.15 príprava vyhlásenia (JS), vypísanie diplomov (AMJ) 

17.30 vyhlásenie výsledkov (JS tím) 

16.30-18.00 zber kontrol (MN tím + dobrovoľníci) 



Nedeľa 

Pri nedeľnej organizácii dôjde k viacerým zmenám na organizátorských postoch, upresnenia budú po sobotňajších pretekoch. 

7.30 zraz organizátorov v cieli 

7.40-8.30  dobudovanie cieľa-napojenie elektriny, stavanie stanov a oblúka, páskovanie koridorov, príprava časomiery...(FP tím, JK, 

ZR) 

8.30-9.30 prezentácia (VV tím) 

8.00-9.30 roznos kontrol (TM tím) 

7.45-9.30 fáborkovanie na štart a príprava štartu (štart tím) 

8.00-10.00  parkovanie (EW tím) 

9.00  štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MK, PS) 

9.30-13.30 zdravotná služba (VK+MK) 

10.00-11.30 štart (štart tím) 

11.00-14.00 obed + 1xpitie (lístky u VV) 

10.15-13.00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP tím + poverení 

pretekári po dobehu) 

10.15-13.00 občerstvenie v cieli (HA tím) 

12.00-12.45 príprava vyhlásenia (JS tím) 

13.00 vyhlásenie výsledkov (JS tím) 

13.00-14.30 zber kontrol (TM tím + dobrovoľníci) 

13.30-15.00 balenie (všetci) 

 
V prípade, ak sa vedúci Vášho úseku rozhodne pre časovú alebo inú zmenu, rešpektujte prosím jeho rozhodnutie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


