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nakladanie materiálu na prezentáciu(tribúna) + prevoz na SPŠD(Kemo+Jano M)
dovoz vody na SPŠ dopravná-Labaš
príprava prezentácie (Jana M+ tím)
prezentácia (Jana M+ tím)
značenie (fáborkovanie) trate (Mišo S, Eva, Haile)
nakladanie(sklad) + prevoz materiálu -cieľ(Jano M, Fero, Miro, Dávid U)
príprava časomiery (Dušan R)
zraz organizátorov (prezentácia) SPŠ dopravná
zraz organizátorov (cieľ + štart) pri Immaculate
naloženie + prevoz stolov (SPŠdopravná-cieľ)-(Jano M., Ondrej K)
nakladanie dopravných značiek+kuželov (šatňa,sklad), rozvoz (Jano M, Vlado, Mišo S)
naloženie bandasiek na čaj(sklad)-Martin J
príprava prezentácie (Jana M + tím)
prezentácia, SPŠ dopravná (Jana M+ tím)
príprava čaju (vedúca ŠJ, Ica, Nela, Jarka)
postavenie kontrol (Ivča Ď+Natka I)
zraz traťových rozhodcov (regulovčíkov dopravy) pri Immaculate
rozmiestnenie traťových rozhodcov na trať (Mišo S)
činnosť úschovne v SPŠD (KatkaP tím)
príprava štartu a cieľa (Fero, Elena + tím, bežci ATU chlapi, Vlado, Boris)
prevoz čaju do cieľa (Martin J, Adam)
činnosť spíkera (R.Herrgot,P.Pavelka )
príprava občerstvenia pre organizátorov SPŠ dopravná (Ica tím, vedúca ŠJ)
odkladanie a výdaj rozcvičovacieho oblečenia-seniori (Elena tím)
vpúšťanie pretekárov(seniorov) do štartovného priestoru (Elena tím)
štart seniorov na 1,1 km dlhú trať (Dušan R, Elena tím, primátor, H.Alonso)
dobeh prvých seniorov
odkladanie a výdaj rozcvičovacieho oblečenia 3kb hlavné preteky (Elena tím)
vpúšťanie pretekárov do priestoru štartu (Elena tím)
fotografovanie (Tomáš H, ...)
príhovor primátora a riaditeľa pretekov
štart (Kotúč, F. Višnický,Elena tím)
organizácia prebehu 1. kola (Fero+Elena tím)
prebeh prvých pretekárov cieľom po 1. kole
dobeh prvých pretekárov do cieľa
medailová dekorácia v cieli (Aďka, Miška Si, Jana W, Ľubka, Zuzka Ma,...)
výdaj občerstvenia (Ica, Nela, Jarka, Inga, Janka L, Evka M, Marcela J)
vypisovanie diplomov (Meda)
zber kontrol (Ivča Ď+Natka I)
príprava vyhlásenia výsledkov (Janka M, Kristy, Fero)
zvolávanie na vyhlásenie (spíker)
postupné balenie, vyčistenie SPŠD, prevoz materiálu do skladu (všetci)
vyhlásenie výsledkov + tombola 3kb(R. Herrgot, P.Pavelka, primátor, F.Višnický, A.Vaško,
J.Pollák, p.Halža)
posedenie organizátorov v jedálni SPŠ dopravná (priebežná možnosť občerstvenia a účasti
na otváracom ceremoniáli)
začiatok programu EMŠ
Otvárací ceremoniál, ukončenie ohňostrojom

