
Harmonogram organizačného zabezpečenia MSR middle, relay 

 

Piatok 

Dopol    dovoz TOITOI búdiek Ťahanovce         

16.15   nakladanie materiálu zo skladu (PN, JP) 

16.30   naloženie materiálu na prezentáciu, tribúna (JM)    

18.00-19.00 príprava prezentácie v RV (MK, JM, JS) 

18.00-19.30 kosenie cieľovej lúky pre štafety (IK, VT) 

 

Sobota  

7.30 zraz organizátorov v cieli v Rudnej, dovoz materiálu (PN) odchod z KE podľa harmonogramu dopravy  

7.30-9.00 príprava, roznos kontrol (FP) 

7.30-9.30 príprava cieľa-napojenie elektriny, stavanie oblúka a stanov, páskovanie koridorov, príprava časomiery,... (MS, JK, MK) 

7.45-8.30 prevoz stolov, stoličiek z kult.domu, vody (PN) 

8.00-10.00 vynesenie materiálu na štart, budovanie štartu (EP) 

8.00-9.00 fáborkovanie na štart (EP) 

10.00  štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ) 

8.30-10.00 príprava prezentácie, prezentácia (JM, JS) 

8.30-10.30 parkovanie (EW) 

11.00-12.46 štart (EP, ZR) 

10.00-15.00 bufetový predaj 

11.20-13.30 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (MK), vyvesovanie výsledkov(MS), občerstvenie (MS, p.U) 

13.30-14.15 príprava vyhlásenia (JS), vypísanie diplomov (KL,EB) 

13.15 štart veteránskych majstrovstiev ATU 

12.00-14.30 obed (lístky u EmyJ) 

14.15? vyhlásenie výsledkov (JS, BĎ) 

14.30 ukončenie nahlášok štafiet (ZR) 

14.30 zber kontrol (FP) 

15.00-16.30 balenie (všetci) 

   spracovanie prihlášok štafiet, pridelenie štartových čísel (ZR, JM) 

   zverejnenie výsledkov (MK, ZR) 

Nedeľa 

7.30 zraz organizátorov v cieli, dovoz materiálu 

7.30-9.15 príprava, roznos kontrol (FP) 

8.45-13.00 zraz strážcov kontrol, zavedenie a stráženie (FP) 

7.30-9.30 príprava cieľa-napojenie elektriny, stavanie oblúka, stanov, výdajne máp, príprava máp, páskovanie koridorov, príprava 

časomiery,... (MS, JK, MK) 

7.45-8.30 prevoz lavíc, stoličiek, vody (PN) 

8.30-10.30 parkovanie (EW) 

9.00-9.45 prezentácia, výdaj štartovných čísel (MK) 

9.45 štart ozvučenia (PK) 



9.30-14.00  bufetový predaj 

10.00-10.20 príprava a ukážka predávky (FP, ZR) 

10.30-10.40 štart po vlnách(MK, ZR) 

10.50-13.45 dobeh pretekárov do cieľa, časomiera + spracovanie výsledkov (MK), vyvesovanie výsledkov, občerstvenie (MS) 

12.30-14.00 obed (lístky u EmyJ) 

13.00-13.45 príprava vyhlásenia výsledkov (JS), vypísanie diplomov (EB,KL) 

14.00 vyhlásenie výsledkov (JS, BĎ) 

13.45-15.00 zber kontrol (FP) 

14.30-16.00 balenie, odvoz materiálu,... (všetci) 

 zverejnenie výsledkov (MK, ZR) 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


