
Harmonogram organizačného zabezpečenia Slovak Karst cupu 2018 

Streda 

17:00-20:00  začiatok prezentácie, penzión Jozefína 

18:00   večera, Penzión Jozefína 

 

Štvrtok 

8:00-10:00  postavenie tréningu Silica (JS) 

10:00-21:00  prezentácia, penzión Jozefína (JM, JS, JW) 

10:00-19:00  predaj tričiek a tréning. máp (RW) 

11:00   nakladanie materiálu zo skladu (JP,PN) 

12:00-13:00   obed penzión Jozefína 

14:30-15:30  prevoz stolov a stoličiek zo Silice (PN,TM) 

15:30-18:30  budovanie cieľovej arény/zhromaždiska (JP, JK, PN) 

   vývoz pitnej vody (JM) 

16:00-18:30  príprava štartu E1, vyfáborkovanie na štart (EP) 

17:00-18:30  roznos stojanov E1 (MN) 

18:30-20:00  večera organizátorov, ktorí sa už zapojili do činnosti 

19:00-20:00  zber tréningu (MKa) 

21:00   porada, penzión Adriana  

 

Piatok 

6:00-6:45  odchod na zhromaždisko 

7:00-8:45  dobudovanie arény/zhromaždiska (JP, JK, JN) 

7:30-8:45  roznos a kontrola kontrol (MN)        

8:00-9:00  prezentácia (JM, JW, JS) 

7:45-8:00  vyvesenie popisov kontrol (MS) 

9:00   vývoz a výnos občerstvovačiek (TO) 

8:45   štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ) 

9:00-13:00  predaj tričiek, WMOC 2020 a KC 2019 promo (RW) 

9:30-13:30 zdravotná služba (MK) 

9:30- štart (EP) 

9:45-14:00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (MP, JP) 

9:45-14:00 občerstvenie v cieli (TJ) 

od 11:30-priebežne vyhlásenie víťazov E1 (JM) 

12:00-13:00 balenie štartu (EP) 

12:00-14:00 obed 

14:00-16:00 zber kontrol (MN) 

14:00-15:00 úprava arény, príprava pre E2 (JP) 

14:00-16:00  vývoz pitnej vody (JM) 

15:00-17:00 stavba štartu E2 (EP) 

16:00-17:30 roznos stojanov E2 (MN) 

18:30-19:30 večera 

20:00 porada, penzión Adriana  

  



Sobota  

6:30-7:15  odchod na zhromaždisko  

7:00-8:30  kontrola a opravy arény/zhromaždiska (JP, JK) 

7:30-8:45  roznos a kontrola kontrol (MN) 

7:45-8:00  vyvesenie popisov kontrol (MS)        

8:45   štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ) 

9:00-13:00  predaj tričiek, WMOC 2020 a KC 2019 promo (RW) 

9:30-13:30 zdravotná služba (MK, VK) 

9:30- štart (EP) 

9:45-13:00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (MP, JP) 

9:45-13:00 občerstvenie v cieli (TJ) 

od 11:15-priebežne vyhlásenie víťazov E2 (JS, JM) 

11:45-12:45 balenie štartu (EP) 

11:30-13:00 obed 

12:45-13:45 zber kontrol (MN) 

12:30-13:00 balenie pre E3 

13:00-14:30 presun do Betliara 

13:45-15:45 budovanie arény Betliar-futbalové ihrisko (JP, JK, PN) 

14:15-16:00 stavba štartu (EP) 

15:00-16:00 roznos kontrol (MN) 

15:00-15:30 vyvesenie popisov kontrol (MS) 

15:30 štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (MK, BĎ) 

16:30-18:15 zdravotná služba (MK) 

16:40-18:15 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (MP, JP) 

Od 17:15-priebežne vyhlásenie víťazov E3 (JS, JM) 

17:45-18:30 balenie štartu 

18:15-19:00 zber kontrol (MN) 

18:15-19:00  balenie  

19:00 vývoz pitnej vody pre E4(JM, PN) 

19:15-20:30 večera 

21:00 porada, penzión Adriana  

 

 

Nedeľa 

6:00-7:15  odchod na zhromaždisko podľa potreby 

7:00-8:45  kontrola a opravy arény/zhromaždiska (JP, JK) 

7:15-8:45  roznos a kontrola kontrol (MN)        

9:00   osadenie občerstvovačky (ML) 

8:45   štart ozvučenia (PK),  

9:30-13:30 zdravotná služba (MK) 

9:30- štart (EP) 

9:45-14:00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (MP, JP) 

9:45-14:00 občerstvenie v cieli (TJ) 

13:00 celkové vyhlásenie výsledkov (JM, JS) 



12:00-13:00 balenie štartu (EP) 

12:00-14:00 obed 

14:00-15:00  odvoz stolov do Silice 

13:00-15:00 zber kontrol (MN) 

14:00-16:00 balenie a vyčistenie zhromaždiska (JP) 

16:00 odchod 

17:15-17:45 vyloženie, sklad 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


