Rozdelenie organizátorov Karst cupu 2019
Riaditeľ:
Kemo
Hlavný rozhodca:
Ján K
Spracovanie prihlášok: Janka M, Matúš K
Štartovky:
Kenia team
Prezentácia:
Matúš K, Valika M (kasa), Janka S (ubytovanie), Tonka, Kristy, Radka W, Ľubka, Peťa,
Simka, Sandra
2-3x prezentujú aj pred E1, ďalej výpomoc v cieli
Ubytovanie:
Janka S
Strava + stravné lístky: Kristy
Výdaj tričiek organizátori: Peťa
Predaj tričiek, tréning. máp na prezentácii: Radka, Ľubka
WMOC stan:
Haile, Radka
Stavba tratí:
E1
Kemo
E3
Tomáš
E2
Krajo
E4
Šmelo
Príprava a tlač máp: Kemo
Roznos kontrol:
Rasťo O – Miro, Ďuri, Adam, Zdeno, Šmelo, Peter S, Miki, Martin R, Richard S
Roznos tréningu:
Šmelo +1
Zber tréningu:
1 z roznášačov (Rasťo poverí oddychujúceho s autom)
Zber kontrol:
Rasťo – dobrovoľníci –ak bude potrebné aj pretekári
Občerstvovačky v lese: E1 Tono, Igor (Vývoz vody Mišo L)
E4 Tono, Igor (Vývoz vody Mišo L)
Štart:
Elena, Katka P, Aďa, Evka, Oksana, Martina B, Karol
Vývoz vecí na štart E1-E3-Slavko, E4-Fero alebo Mišo L
Značenie na štart:
Elena+štart
Občerstvenie na štarte: (E1, E4) štart team
Značenie na etapy:
Kemo, Edo
Parkoviská:
E1-Martin J, Edo, Martin W, Ema W, Tonka, Luki S, Ifko (E2),Vlado (E4), 2 oddychujúci
roznášači parkovisko pri cieli
Kemp:
označenie+info tabuľa: Kemo
informácie+výsledky na info tabuľu: Janka S
koridory+servis: kemp
Balenie máp, popisov: Brigáda
Príprava prezentácie: Matúš, brigáda
Cieľ:
Fero, Kemo, Mišo S
Stavanie cieľových arén (stany, koridory, výsledky, popisy kontrol, toalety, vrecia,...)
Mišo S, Milan, Mišo Ku, Slavko, Luki S, Vlado (E3), výpomoc vo štvrtok roznášači
Jano K, Peter N, Peter Ď – elektrika+rozvody, dovoz a napojenie vody do spŕch,
výsledková stena, vlajky, smerovník,...
hlavná časomiera:
Kenia, Arnie, Martin V, Mišo L
záložná časomiera:
kamera- Zdeno
zdravot. zabezpečenie: Milan, Valika
plán cieľov:
Kemo
natiahnutie pások:
Miška, Mirka, Peťa
ozvučenie:
Peter K.
spíkri:
Boris
výsledky-medzičasy: striedanie Haile, Peťa, Miška, Mirka, Ema (od E2), Naťa (E4)
výsledky-vyvesovanie: Sandra, Simka
škôlka, detské preteky: Meda, Inga
občerstvenie-cieľ:
Mišo Ku, Viki, striedanie Šimon T, Gregor H, Mišo M, Adam R,
Jakub
Dovoz vody do cieľa, príp. na štart: Ďuri, Mišo L
Stráženie cieľa:
Miki
Prevoz materiálu:
Peter N (taktiež prevoz stolov a stoličiek z Plešivca)
Štartovné čísla:
Kemo
Tričká:
Meda-návrh
Janka M-objednávka + výroba

Ceny,vyhlásenie výsledkov: Judita
Perníčky:
Judita a dievčatá
Fotografovanie:
?
Balenie po pretekoch všetci!
V prípade, ak sa budete s niekým meniť, oznámte to vedúcemu úseku.
V prípade, ak to situácia nedovoľuje, nie je možné opustiť Vám pridelený post - ani v prípade Vášho blížiaceho sa
štartovného času - ak budete štartovať.
Každý organizátor má denný nárok na obed a večeru a jeden nápoj k jedlu.
V deň, keď pretekáte, máte nárok len na jedno jedlo a jeden nápoj. Výber jedla(obed alebo večeru) si môžete
v takomto prípade urobiť u vedúcej stravovania (Kristy) deň dopredu.
Ak pricestujete večer a už nebudete v daný deň vykonávať žiadnu prácu, prvé jedlo obdržíte až druhý deň na
obed.

Plán organizačného zabezpečenia Slovak Karst cupu 2019
Streda
17:00-19:00
začiatok prezentácie, penzión Jozefína
18:00
večera, Penzión Jozefína
Štvrtok
8:00-10:00
10:00-18:00
10:00-21:00
10:00-19:00
11:30
12:00-13:00
15:30-16:30
15:30-18:30
16:00
15:00-18:30
17:00-18:30
18:30-20:00
18:00-19:00
20:30

postavenie tréningu + vyznačenie cesty, Silica-Rakaťa (RO team)
tréning
prezentácia, penzión Jozefína (MK, VM, JS)
predaj tričiek a tréning. máp (RW)
nakladanie materiálu zo skladu (JP, PN)
obed penzión Jozefína
prevoz stolov a stoličiek z Plešivca (PN)
budovanie cieľovej arény/zhromaždiska (FP, MS, JK, PN, JP)
vývoz pitnej vody na E1 (JM?)
príprava štartu E1, vyfáborkovanie na štart (EP)
roznos stojanov E1 (RO)
večera organizátorov, ktorí sa už zapojili do činnosti
zber tréningu (RO team)
porada vedúcich úsekov, penzión Adriana

Piatok
6:00-6:45
7:00-8:45
7:30-8:45
8:00-9:00
7:45-8:00
9:00
8:45
9:00-13:30
9:30-14:00
9:30-12:10
9:45-14:00
9:45-14:00
od 11:30-priebežne
12:10-13:00
12:00-14:00
14:00-16:00
14:00-15:00
14:00-16:00
15:00-17:00
16:00-17:30
18:30-19:30
20:00

odchod na zhromaždisko
dobudovanie arény/zhromaždiska (FP, MS, JK)
roznos a kontrola kontrol (RO)
prezentácia (MK, VM, JS)
vyvesenie popisov kontrol (MS)
vývoz a výnos občerstvovačiek (TO)
štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)
zdravotná služba (MK)
štart (EP)
dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP,MS, JP)
občerstvenie v cieli (MS)
vyhlásenie víťazov E1 (JSl)
balenie štartu (EP)
obed
zber kontrol (RO)
úprava arény, príprava pre E2 (FP, MS)
vývoz pitnej vody (JM)
stavba štartu E2 (EP)
roznos stojanov E2 (RO)
večera
porada vedúcich, penzión Adriana

Sobota
6:30-7:15
7:00-8:30
7:30-8:45
7:45-8:00
8:45
9:00-13:00
9:30-13:30
9:30-12:00
9:45-13:00
9:45-13:00
od 11:15-priebežne
11:00-13:00
12:00
11:30-13:00
12:45-13:45
12:30-13:30
13:30-14:30
13:45-15:45
14:30-16:00
15:00-16:00
15:00-15:30
15:45
16:30-18:30
16:30-19:00
16:40-18:50
16:40-18:50
Od 17:30-priebežne
18:30-19:15
19:00-19:30
19:00-19:45
20:00
20:00-21:00
21:00

odchod na zhromaždisko
kontrola a úprava arény/zhromaždiska (FP, MS)
roznos a kontrola kontrol (RO)
vyvesenie popisov kontrol (MS)
štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)
zdravotná služba (MK)
štart (EP)
dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP, MS, JP)
občerstvenie v cieli (MS)
vyhlásenie víťazov E2 (JS)
balenie štartu (EP)
odchod skupiny na budovanie arény Rožňava (FP)
obed
zber kontrol (RO)
balenie pre E3
presun do Rožňavy
budovanie arény Rožňava-Námestie baníkov (FP, MS, JK, PN)
stavba štartu (EP)
roznos kontrol (RO)
vyvesenie popisov kontrol (MS)
štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
štart (EP)
zdravotná služba (MK)
dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP, MS, JP)
občerstvenie v cieli (MS)
vyhlásenie víťazov E3 (JS)
balenie štartu (EP)
zber kontrol (RO)
balenie
vývoz pitnej vody pre E4(PN)
večera
porada vedúcich, penzión Adriana

Nedeľa
6:00-7:15
7:00-8:45
7:15-8:45
9:00
8:45
9:00-13:00

odchod na zhromaždisko podľa potreby
kontrola a úpravy arény/zhromaždiska (FP, MS, JK)
roznos a kontrola kontrol (RO)
osadenie občerstvovačiek v teréne
štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)

9:30-14:00
9:30-12:10
9:45-14:00
9:45-14:00
13:00
12:10-13:15
12:00-14:00
14:00-15:00
13:15-15:00
14:00-16:00
16:00
17:15-17:45

zdravotná služba (MK)
štart (EP)
dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieli (FP, MS, JP)
občerstvenie v cieli
celkové vyhlásenie výsledkov (JS)
balenie štartu (EP)
obed
odvoz stolov do Plešivca (PN)
zber kontrol (RO)
balenie a vyčistenie zhromaždiska (JP, MS)
odchod
vyloženie, sklad (PN, JP)

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

