
 
Rozdelenie organizátorov Karst cupu 2021    

Riaditeľ:  Kemo 
Hlavný rozhodca: Ján K 
Web:   Martin V 
Spracovanie prihlášok: Janka M 
Štartovky:  Zdeno  
Prezentácia:  Valika M (kasa), Zdeno, Vaľa, Ľubka (od 16:00), Matúš  
 Strava + stravné lístky:  Ema, Simka 
Výdaj tričiek organizátori: Mirka, Viki 
Predaj tričiek-iba cieľ a iba dopredaj zostalých tričiek: Mirka, Viki  
Predaj tréning. máp na prezentácii: Valika tím 
Stavba tratí:  E1 Šmelo  E3 Tomáš 
   E2 Krajo  E4 Martin R  
Príprava a tlač máp:  Kemo  
Roznos kontrol: E1,E2,E4: Adam – Miro, Ďuri, Peter S, Tomáš, Luki S rezerva Mišo K 
 E3: Tomáš-Miro, Ďuri, Peter S, Tomáš, Luki S, Mišo K, MišoL,  Adam  
Roznos tréningu: Kemo 
Zber tréningu:  1 z roznášačov (Adam poverí oddychujúceho s autom v sobotu počas etapy) 
Zber kontrol: Adam – Matúš, Mišo K, Ľubka, Rišo, Martin P, Luki N,  Sofia, Mirka, Miška + dobrovoľníci  
Občerstvovačky v lese: iba E4  Tono, Igor? (alebo iný +1)  (Vývoz vody Mišo L)      
Štart: Haile-Oksana, Martin J, Karol, Evka (E4-nie), Martina (E4-nie), Katka P(E4-nie), Iveta(E4), 

Angela(E4) 
   Vývoz a zvoz vecí štart E1-E4-Slavko 
Značenie na štart:  Haile tím  
Značenie na etapy: Kemo, Vlado  
Parkoviská:  Vlado, Mišo L, Mišo K  
Parkovisko organizátori (pri cieli):Mišo S 
Kemp:   označenie: Kemo 
   Informácie(štartovky, pokyny, plagát) na info tabuľu v kempe: Vaľa 
Príprava prezentácie: Valika, brigáda      
Cieľ: Kemo 

Stavanie cieľových arén (stany, koridory, výsledky, popisy kontrol, toalety, vrecia,...)   
 Mišo S, Luki S, Mišo Ku, Milan, Slavko(pia), Vlado, výpomoc  roznášači            

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

   zdravot. zabezpečenie: Milan, Valika   
   plán cieľov:  Kemo 
   natiahnutie pások: dievčatá, ktoré budú k dispozícii 
   ozvučenie:  Peter K. 
   spíker:   Boris 
   výsledky-medzičasy: Miška, Iveta, Angela     
   výsledky-vyvesovanie: Miška, Iveta, Angela    
   detský kútik:   Anka M    

občerstvenie-cieľ: Maja-Adam R, Jakub,  Mišo M, Šimon T, Gregor H, Sofi  
   Dovoz vody do cieľa z KDL: Ďuri  
Prevoz materiálu: Peter N (taktiež prevoz stolov a stoličiek) 
Štartovné čísla:  Kemo 
Tričká:   Meda-návrh 
   Haile-objednávka + výroba 
Ceny,vyhlásenie výsledkov: Judita, Janka M, Mirka, Viki  
Perníčky:  Inga, Judita a dievčatá 
Fotografovanie:   ?    
Balenie po pretekoch všetci!  
V prípade, ak sa budete s niekým meniť, oznámte to vedúcemu úseku. 

 



 Viacerí si tento rok môžete niektoré etapy aj zabehnúť. Ak to 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 organizátor dostane organizátorské tričko, rovnakej farby páni, rovnakej dámy. Výmena farby 
možná len v obmedzenej miere. 

 Každý organizátor (nepretekajúci) má denný nárok na obed  a 1 nápoj. Pretekajúci organizátor zaplatí za 
obed+nápoj symbolické 1EUR. 
Organizátor (nepretekajúci) spiaci v KDL (posteľ, alebo kemp) má nárok na večeru+nápoj. Pretekajúci 
organizátor spiaci v KDL si za  večeru s nápojom priplatí 3EUR. Objednávky jedla(deň dopredu-okrem 
sobotňajšieho obeda), stravné a nápojové lístky a príspevky na jedlo zúradujete u Emy a Simky.  

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

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

 Prosím o pochopenie mierne prísnejšieho prístupu. Prihlásených pretekárov je málo, spoločne šetríme 
klubové prostriedky. 

 Prečítajte si prosím aj harmonogram organizácie. 

 Vedúci úsekov si oslovia v prípade potreby svoj tím ešte v KE. 

 V sobotu ráno zraz v cieli o 7:45, pokiaľ nebude potrebné na niektorom úseku skôr. Organizátori majú 
prístup autom až do cieľa. Rešpektujte pokyny     Miša S pri zaparkovaní. 

 
 

Teším sa na stretnutie v sobotu ráno. 
 
 



Plán organizačného zabezpečenia Slovak Karst cupu 2021 

 

Štvrtok 

19:00   postavenie tréningu + vyznačenie cesty, Soroška-Pánsky les  

 

Piatok 

11:00-18:00  tréning 

10:00-20:00  prezentácia, penzión Jozefína (VM,ZR) 

10:00-17:30  predaj tréning. máp (prezentácia) 

14:00   nakladanie materiálu zo skladu  

po 18:00  prevoz stolov a stoličiek z KDL + vývoz pitnej vody na E1 (PN) 

17:00-19:00  príprava zhromaždiska (MS, LS, JP, PN, JK + kto môže) 

18:30-20:00  večera organizátorov, ktorí sa už zapojili do činnosti 

 

Sobota 

7:45   zraz organizátorov na zhromaždisku 

8:00-10:00  dobudovanie cieľovej arény (JP, MS, JK, PN) 

8:00-10:30  príprava štartu E1, vyfáborkovanie na štart (EB) 

8:30-10:00  roznos a kontrola kontrol (AT) 

8:30-11:00  parkovacia činnosť (VT)        

9:00-11:00  prezentácia (VM, ZR) 

9:15   vyvesenie popisov kontrol (MS) 

10:00   štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ) 

8:00-11:00  výdaj organizátorských tričiek KC 2021 (MV, VR) 

10:30-14:00  predaj tričiek + dopredaj WMOC 2020 tričiek (MV, VR) 

11:00-15:00 zdravotná služba (MK) 

11:00-12:30 štart E1 (EB) 

11:15-14:00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ ostatné činnosti v cieli  

11:15-14:00 občerstvenie v cieli (MK) 

od 12:15-priebežne vyhlásenie víťazov E1 (JS) 

12:40- balenie štartu (EB) 

12:00-14:00  obed 

počas etapy  zber tréningu (AT team) 

15:00-16:00 zber kontrol (AT) 

15:00-16:00 úprava arény, príprava pre E2 (JP, MS) 

15:00-17:00 stavba štartu E2 (EB) 

16:00-17:00 roznos stojanov E2 (AT) 

17:00-17:30 porada vedúcich, cieľová lúka 

18:30-19:30 večera v KDL 

  

Nedeľa  

7:30  vývoz pitnej vody (JM) 

7:30   zraz organizátorov na zhromaždisku  

7:30-8:30  kontrola a úprava arény/zhromaždiska (JP, MS, JK, PN) 



7:30-8:45  roznos a kontrola kontrol (AT) 

7:45-8:00  vyvesenie popisov kontrol (MS)        

8:45   štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ) 

9:00-13:00  predaj tričiek KC 2021 + dopredaj WMOC 2020 (MV, VR) 

9:30-13:30 zdravotná služba (MK) 

9:30-11:00 štart E2 (EB) 

9:45-13:00 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ ostatné činnosti v cieli  

9:45-13:00 občerstvenie v cieli (MK) 

od 10:45-priebežne vyhlásenie víťazov E2 (JS) 

11:10- balenie štartu (EB) 

12:00 odchod skupiny na prípravu šprintu v Hrhove (TM) 

11:30-13:00 obed 

12:45-13:45 zber kontrol (AT) 

12:30-13:30 balenie pre E3 

13:30-14:00 presun do Hrhova 

14:00-15:30 budovanie cieľa v Hrhove – lúka pri cintoríne (JP, MS, JK, PN) 

14:30-15:30 stavba štartu (EB) 

15:00 donesenie pitnej vody (miestne napojenie) 

15:00-15:45 roznos a kontrola kontrol (TM) 

15:45-17:30 stráženie kontrol 

14:45-15:00 vyvesenie popisov kontrol (MS) 

15:15 štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ) 

16:00-17:10 štart E3(EB) 

16:00-18:00 zdravotná služba (MK) 

16:10-17:45 dobeh pretekárov,  časomiera + spracovanie výsledkov (ZR, MV), vyvesovanie výsledkov+ ostatné činnosti v cieli  

16:10-17:45 občerstvenie v cieli (MK) 

Od 16:45-priebežne vyhlásenie víťazov E3 (JS) 

17:15- balenie štartu (EB) 

18:00-18:45 zber kontrol (TM) 

18:15-18:45  balenie  

18:45 krátka porada vedúcich 

19:15-20:00 večera v KDL 

 

 

Pondelok 

7:30   zraz organizátorov na zhromaždisku 

7:00-8:45  kontrola a úpravy arény/zhromaždiska (JP, MS, JK) 

7:30-8:45  roznos a kontrola kontrol (AT)        

do 9:00  vývoz  občerstvovačiek do terénu (ML, TO)  

8:30   štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ)  

9:00-12:00  dopredaj tričiek (MV, VR) 

9:30-13:00 zdravotná služba (MK) 

9:30-10:40 štart (EB) 

9:45-12:30 dobeh pretekárov,  časomiera+ spracovanie výsledkov (ZR, MV),vyvesovanie výsledkov+ostatné činnosti v cieli  



9:45-12:30 občerstvenie v cieli  

12:30 celkové vyhlásenie výsledkov (JS) 

10:50- balenie štartu (EB) 

11:30-13:30 obed 

14:00-15:00  odvoz stolov do KDL (PN) 

13:00-14:00 zber kontrol (AT) 

13:30-16:00 balenie a vyčistenie zhromaždiska (JP, MS + všetci) 

16:00 odchod 

17:00-17:30 vyloženie, sklad (PN+pomoc) 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


