
 
 

 
Rozdelenie organizátorov MSR šprint, SRJ, MSR šprintové štafety   

 

Info na úvod 

 Preteky budú organizované v neštandardnom režime. Buďte ako organizátori disciplinovaní, 

tak ako disciplinovanosť vyžadujeme od všetkých pretekárov. Je to v záujme nášho športu, 

klubu, v konečnom dôsledku aj Vašom. 

 Každý si prinesie svoje vlastné pitie (pitie nebude zabezpečené ani pre pretekárov) a aj 

stravu podľa vlastného uváženia. Organizátori dostanú na obed pizzu, pretekári nie. V cieli 

nebude žiadny bufet. 

 Pre časť organizátorov bude vyhradené organizátorské parkovisko. Naša služba vám dá po 

príjazde mapku, podľa ktorej zaparkujete. 

 Podľa potreby a požiadania sa zapoja do pomoci aj pretekári. Na niekoho mohlo byť pri 

rozdeľovaní zabudnuté, prihláste sa prosím na mieste. 

 Na nedeľu budú niektoré činnosti upresnené v sobotu po pretekoch. 

 

 

 

Rozdelenie 

 

Riaditeľ:  Kemo 

Hlavný rozhodca: Zdeno 

Spracovanie prihlášok: Janka M  

Štartovky:  Zdeno 

Prezentácia:  Haile, Valika M, Zdeno  

Roznos kontrol: Šprint:  Krajo – Peter, Ďuri, Rišo O, Naťa 

 SRJ:  Krajo – Tomáš, Miro P, Martin R, Dušan 

 Šprintové štafety: Krajo – Matúš,  Miška, Vlado, MartinV?, Ďuri?+1-2 

Stráženie kontrol Šprint: Naťa, Adam, Meda, Viky, Ica, Slavko,  Lucka, Tono kamarát 1, Tono 

+zakázaných  kamarát 2, Hana Š, Inga?, Ďuri? 

priestorov: SRJ: Naťa, Adam, Ica, Aďa, Tono kamarát 1?, Tono kamarát 2?, roznášači 

Šprintové štafety: Adam, Meda, Ica, Jarka, Nela, Lucka, Inga?, Matúš, Vlado, 

Ema? + doplnenie 

Prebehy cez cestu,  

páska, dohľad (so,ne):  Elena, Rišo 

Parkovanie v areáli:  Karol, David U, Matúš(so) 

Zber kontrol: Krajo- strážcovia +dobrovoľníci   

Štart:   Oksana-Miška, Mirka, Martin V, Evka, Martin J, Martina 

Značenie na štart:  Oksana tím  

Cieľ: Kemo- Jano K, Mišo S, Milan, pretekári - stany, oblúk, odpadkové  vrecia, 

toalety- papier, vlajky, ... 

Dobehový koridor - Mišo S, pásky Ľubka, Peťa 

hlavná časomiera: Zdeno, výpomoc v nedeľu Martin  

záložná časomiera: kamera- Zdeno  

   plán cieľa:  Kemo 

   ozvučenie:  Peter K 

   spíker:   Boris  

Prevoz materiálu: Ďuri  

Zdravot. zabezp: Milan, Valika   

Zabezpečenie stravy: Judita 

Ceny, vyhlásenie výsl.: Judita 

Diplomy:  Meda, Ema 

Protokol:   Zdeno    

Balenie po pretekoch všetci! 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram organizačného zabezpečenia MSR 2020 šprint, SRJ, šprint štafety 

Sobota         

7.00   nakladanie materiálu zo skladu  

7.45   zraz organizátorov v cieli (ihrisko v areáli ZŠ Fábryho, parkovanie v areáli) 

8.00-9.30  vybudovanie cieľa 

8.00-9.00  opáskovanie zakázaných priestorov  

8.15-8.30  príprava prezentácie  

8.30-10.30 prezentácia  

8.30-10.30 príprava štartu, fáborkovanie  

9.15-10.45 roznos kontrol a zavedenie strážcov kontrol a zakázaných priestorov  

10.15  štart ozvučenia, spíkrovanie  

10.30-13.00,  

16.00-18.00  zdravotná služba  

11.00-12.30 štart 00 

12.30-13.00 balenie štartu 

11.10-13.00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov, potrebné činnosti 

v cieli  

12.30-13.15 príprava vyhlásenia výsledkov, vypísanie diplomov 

12.30-13.30 obed (pizza) 

13.30 (možno skôr) vyhlásenie výsledkov 

12.45-13.15 zber kontrol  
13.45-14.15 siesta  

 

14.15-15.45 príprava štartu SRJ, fáborkovanie 

14.30-15.30 roznos kontrol, zavedenie strážcov 

15.30 spíkrovanie 

16.00-17.20 štart 00 

17.20-18.00 balenie štartu 

16.35-18.00 dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov, potrebné činnosti 

v cieli 

do 18.00 príjem nahlášok zloženia štafiet 

18.00 vyhlásenie výsledkov 

18.00-19.00 zber kontrol 

18.15-19.00 predpríprava na štafety, balenie 

19.30-21.00  príprava čísel pre štafety (tribúna) 

  

 

Nedeľa 

K nedeľnej organizácii budú vydané upresnenia po sobotňajších pretekoch. 

7.30 zraz organizátorov v cieli 

7.40-9.00  znovuvybudovanie cieľa, príprava koridorov, príprava štartu a odovzdávok 

8.30-9.30 prezentácia - výdaj štartovných čísel 

8.30-9.30 roznos kontrol, zavedenie strážcov 

9.00 štart ozvučenia, spíkrovania 

9.40 ukážka predávky 

9.30-12.30 zdravotná služba 

10.00-10.10 štart štafiet po vlnách 

10.12-10.13 očakávaný dobeh prvých pretekárov do cieľa, spracovanie výsledkov, potrebné 

činnosti v cieli  

12.00 príprava vyhlásenia výsledkov 

12.30 vyhlásenie výsledkov 

12.30-13.00 zber kontrol 

12.30-13.30 obed (asi opäť pizza?) 

13.30-14.30 balenie 

 

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

rozhodnutie. 

 


