
 
 

Rozdelenie organizátorov Karst cupu 2022    
 
Riaditeľ:  Kemo 
Hlavný rozhodca: Ján K 
Web:   Martin V 
Spracovanie prihlášok: Janka M 
Štartovky:  Miro K  
Prezentácia:  Valika M, Zdeno, Lucka S, Vaľa  
Strava + stravné lístky:  Vaľa, Peťa F 
Výdaj tričiek organizátori: Iveta, Angela 
Predaj tričiek:  Iveta, Angela, Sandra, Simka  
Predaj tréning. máp na prezentácii: Valika tím 
Stavba tratí:  E1 Šmelo  E3 Kemo 
   E2 Krajo  E4 Martin R  
Príprava a tlač máp:  Kemo  
Roznos kontrol: Rasťo-Adam, Tomáš, Miro, Peter S,  Luki S, Ľubka, Martin rezerva Rišo  
Roznos tréningu: Rasťo, Tomáš, Adam 
Zber tréningu:  Rasťo poverí 1-2 členov tímu počas piatku  
Zber kontrol: Rasťo-Michal Ku, Rišo, Martin P +dobrovoľníci+príp. členovia tímu 
Občerstvovačky v lese: iba E4  Igor, Rišo, Michal Ku      
Štart: Haile-Slavko, Karol, Evka, Janka S, Inga, Aďa, Lenka(so+ne), Martina (so+ne),Katka(so+ne) 
Značenie na štart:  Haile tím  
Značenie na etapy: Kemo, Vlado  
Parkoviská:  Vlado, Ďuri M, Cyril B 
Parkovisko organizátori (pri cieli):Mišo S 
Kemp:   označenie: Kemo 
   Informácie(štartovky, pokyny, plagát) na info tabuľu v kempe: Valika, Lucka 
Príprava prezentácie: Janka M, brigáda      
Cieľ: Fero/Kemo 

Stavanie cieľových arén (stany, koridory, výsledky, popisy kontrol, toalety, vrecia,...)   
 Mišo S, Michal Ku, Rišo, Martin P, Jano K, + výpomoc  roznášači so stanmi, + rezervy 

roznášačov, Maja, Sofi +prítomní             
Jano, Peter N, Peter Ď – elektrika+rozvody, dovoz a napojenie vody do spŕch, výsledková 
stena, vlajky, smerovník,... 
hlavná časomiera: Miro K, Zdeno  
záložná časomiera: kamera- Zdeno  

   zdravot. zabezpečenie: Milan, Valika   
   plán cieľov:  Kemo 
   natiahnutie pások: dievčatá, ktoré budú k dispozícii 
   ozvučenie:  Peter K. 
   spíker:   Boris, so Betliar- Petrík 
   výsledky-medzičasy: Sofi, Maja,      
   výsledky-vyvesovanie: Sandra, Simka    
   detský kútik:   Anka M    

občerstvenie-cieľ: Ica, Viki + pomocníci  
   Dovoz vody do cieľa z KDL: Ďuri  
Prevoz materiálu: Peter N (taktiež prevoz stolov a stoličiek) 
Štartovné čísla:  Kemo 
Tričká:   Meda-návrh 
Ceny,vyhlásenie výsledkov: Judita, Janka M, Mirka, Viki  
Fotografovanie:  chlapci    
Balenie po pretekoch všetci!  
 
V prípade, ak sa budete s niekým meniť, oznámte to vedúcemu úseku. 
 

 



 
 
 

 Viacerí  z Vás sa chystajú niektorú z etáp odbehnúť. Ak však situácia nedovoľuje a nemáte za seba 
náhradu, nie je možné opustiť  Vám pridelený post. Ani v prípade Vášho blížiaceho sa štartovného času – 
organizátorské zabezpečenie je prioritou. 

 Každý člen klubu môže dostať  Karst 2022 tričko. Žiaľ, pre výrazné zvýšenie cien si tí, ktorí iba pretekajú, 
alebo hlavne pretekajú, budú musieť za tričko niečo doplatiť. Doplatok bude uvedený v zozname 
organizátorov. 

 V obmedzenom množstve budú za 8 EUR (45% z obstarávacej ceny) na predaj pre členov klubu WMOC 
2023 promo tričká a dresy. U dresov sa cena ešte stanoví. 

 Každý nepretekajúci organizátor má denný nárok na obed  a večeru a 1 nápoj k jedlu. Pretekajúci 
organizátor dostane obed a večeru bez nápoja. Tí, ktorí iba pretekajú, alebo hlavne pretekajú, si môžu 
jedlo a pitie objednať  u Vali. Zdarma majú štartovné, ubytovanie a dopravu. 
Objednávky jedla(deň dopredu), stravné a nápojové lístky a príspevky na jedlo zúradujete u Vali a Peti.  

 Všetkým vodičom efektívne využijúcim auto budú Juditou uhradené pohonné hmoty. V prípade 
neefektívneho využitia bude PHM preplatené pomerne. 

 Rozpis dopravy bude zverejnený v stredu  večer v odkazovači. Bude to návrh, v prípade potreby sa 
môžete dohodnúť s iným vodičom, ak bude mať miesto. 

 Prosíme o pochopenie  sprísneného cenového prístupu. Zvyšovanie cien sa prejavuje aj v našich výrazne 
vyšších výdavkoch. 

 Prečítajte si prosím aj harmonogram organizácie. 
 

Tešíme sa na stretnutie v piatok ráno. 
 
 


