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SPORT TIMING Slovakia

Katalóg služieb pre behy, maratóny, MTB alebo INLINE
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O nás
Poslanie

Sport Timing Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Videocom Štancel, s.r.o. sa zaoberá meraním časov a spracovaním
výsledkov na športových podujatiach s najmodernejšou technikou, predajom a prenájmom zariadení, technickou
realizáciou, zabezpečením športových podujatí a projektovaním meracích a výsledkových systémov.

Dnes športové podujatia potrebujú systémy, ktoré sa dopĺňajú
Časomiera a výsledky
Od atletiky cez autokros, cyklistiky, jazdectvo, motokros, rafting alebo triatlon až po zlatokopov. Sport
Timing poskytuje nezávislú časomieru a výsledkový servis na viacerých podujatiach, štadiónoch
a krajinách súčasne. Máme bohaté skúsenosti v prevádzaní časomiery a výsledkového servisu pre
športy na klubovej až medzinárodnej úrovni.

Kombinovaním expertíz so sofistikovanou technológiou
podáva Sport Timing Slovakia servis svetovej triedy
Taktiež sa špecializujeme na prevádzanie servisu časomiery netradičných
podujatí, či je to jedinečná športová disciplína, televízna šou alebo pokus
o svetový rekord. Sport Timing Slovakia, s.r.o. to vie zabezpečiť. Náš tím sa
s Vami skontaktuje, aby identifikoval Vaše potreby a navrhol riešenie „šité“
na mieru podľa Vašich požiadaviek.
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Čerpáme z dlhoročných skúseností v organizovaní športových podujatí od miestneho až po medzinárodný charakter.

Krok po kroku sa snažíme zvyšovať úroveň podujatí, organizácie podujatí na Slovensku a tým neustále vyvíjať systémy a rozširovať svoju ponuku.
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Čím sme už prešli
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STS služby
REGISTRÁCIA


Štartovacie balíčky



On-line registrácia



Platby, zoznamy a štartky



Voucher systém



Štartovacie čísla

MERANIE ČASOV - ČASOMIERA


CHIP timing Aktiv



CHIP timing Pasiv



Fotofinish + video



Meranie elektronickými časomierami



GPS trackery a zobrazenia

REKLAMA


Na web stránkách



Individuálne výsledky na diplome



Cieľový oblúk



Tabule a obrazovky



Racemap.com
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Registrácia a čipy
Zabezpečíme on-line prihlasovanie účastníkov na našej webovej stránke www.sporttiming.sk
Náš prihlasovací systém zabezpečuje rýchle a jednoduché:

1.

Prihlásenie do systému

2.

Vypísanie údajov

3.

Prihlásenie na podujatie

4.

Zaplatenie štartovného



Organizátor podujatia touto službou získava prehľad o počte pretekárov a môže pre nich



pripraviť rôzne benefity. Napríklad stravu, tričko, štartovné číslo s menom pretekára a pod.

Účastník podujatia má výhodu v rýchlej a bezproblémovej registrácii na podujatie. V deň
preteku nemusí vyplňovať žiadnu papierovú prihlášku, je odbavený prednostne a rýchlo.
Štartovné číslo

On-line registrácia aj on-line platby na
My.raceresult.com
Pozrite si viac ako 10 000 zverejnených
podujatí ročne.
Cena od 0,10 € za účastníka
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Štartové čísla a spinky

Myslíme aj na detaily za Vás :)
Koľko krát ste už behali v piatok večer kupovať spinky na čísla v
galantérke, na ktoré ste v zhone zabudli?
Voduvzdorné, neroztrhateľné, čitateľné, farebné
TYVEK materiál

MTB tabličky, Bib



UCI formát

Z tvrdšieho materiálu



Nálepky na sedlovku

Dlhšia výdrž



Bočné označenia

Viacnásobné použitie



Tabuľky na sedlovku

Rozmer A5



držiaky

K tomu spinky
Aj zo zadnou stranou

Cena od 0,22 € za kus

Podľa cenníka v našom www.raceresult.sk e-shope
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Technické údaje čipov
Dekóder Race result 5000 - pasiv


Časová GPS synchronizácia



GPS lokalizovanie dekódera na mape



Snímanie AKTIV aj PASIV tagov / čipov



GSM modul na ovládanie cez cloud



Autonómne fungovanie na cieľovej čiare



LAN, TCP/IP, USB, ...

BEHY a MTB PRETEKY

Jednorázové TAGy , úspešnosť detekcie je
99,5%




Funkčnosť pasívnych (čipov) Hu- tagov do



40km/h

Existujú verzie podľa

Presnosť 0,16 –0,2 sek. Detekcia



skoro 100%





1D anténou



Takzvané

vratné

„večné

V cieli ich treba zbierať
1 tag na čísle ( pre 100% 2 línie v cieli)
2 tagy na čísle (99,95%)

čipy“

Cena 10,- Eur / kus

Výhodou je cena prenájmu 0,40 € za kus
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Pre lepšiu presnosť odporúčame Activ systém.

Čipové meranie

Základné čipové meranie časov - PASIV


Presnosť 0,01s s funkčnosťou do
200km/h



Doprava sa pripočítava !



Služba je bez registrácie a ďalších
doplnkov!



1x PC + tlačiareň



Personál: 1 časomerač



1x Dekóder s loopom 15m + čipy



Tabuľa s časom do cieľa

Cena na deň pretekov 350,- € (bez DPH)

0,40 € za HUTAG na 1 pretekový deň
alebo
čip v čísle podľa aktuálneho cenníka raceresult.sk
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Náš prihlasovací systém zabezpečuje rýchle a jed-

Systém na medzičas

Prídavný medzičas na trati s tabuľou


Presnosť 0,2s s funkčnosťou do
60 km/h



SIM CARD na cloud do 5 s LIVE v cieli



Diaľková správa z cieľa cez internet



1x PC + tlačiareň (môže, nemusí)



Personál: 1 dobrovoľník od Vás



1x Dekóder s loopom 15m



Tabuľa s časom

Cena na deň pretekov 190,- € (bez DPH)
+ 100,- € za tabuľu na 1 pretekový deň
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Organizátor podujatia touto službou získava

Štandardné preteky

Ponuka „jednodňové preteky“ - odporúčaný štandard
Technické zabezpečenie


Merací čipový systém so zabezpečením Photofinish



Zobrazovacia tabuľa v cieli (čas pretekov, čas do konca)



Počítače + tlačiareň + wi-fi sieť na on-line registráciu



Software na spracovanie výsledkov, spracovanie výsledkov podujatia



Obsluha 2-3 osoby (meranie, technik, PC výsledky, registrácia)



Monitor pre komentátora PC (viac Popis monitor - moderátor)



Monitor LCD s výsledkami (viac Popis výsledkový monitor)



Doprava na miesto podujatia je v cene prác



Publikácia výsledkov na internetovej stránke s detailmi prete-

ku

Cena 550 € za deň + poplatok za čipy podľa technológie od 0,40 € za každý čip (bez DPH)
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prehľad o počte pretekárov a môže pre nich

GPS zobrazenie

Exkluzívne GPS poloha LIVE na mape pretekov na Vašej WEB stránke !!! Aj so
spätným prehrávaním záznamu udalostí.
Služba bola prvý krát používaná v roku 2004 a od vtedy sme ju zásadne vylepšili. K
zobrazeniu služby potrebujeme internet na podujatí a GPX súbor s údajmi o trati. Podľa efektu, ktorý chceme spoločne s Vami dosiahnuť vieme službu modifikovať:
1) Môžeme pridať ľubovoľný mobil účastníka
2) zobraziť Raceresult čipy ACTIV V2
3) GPS trackery podľa
špecifikácie
4) vytvoriť virtuálne preteky podľa výsledkov na
základe tempa

Cena zobrazenia na deň pretekov od 30,- €+ 3€ za účastníka
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CHIP CHECK
Kontrola prebierky čipov pred štartom podujatia je veľmi

dôležité z pohľadu kontroly výdaja čipov alebo štartovacích
balíčkov na masových podujatiach.
Účastníci prejdú so svojim pridelením čipom cez snímač a
na monitore sa zobrazí brandovaná reklama Vášho podujatia, Vašich sponzorov s relevantnými údajmi zapísanými v

BEHY a MTB PRETEKY

našom informačnom športovom systéme.

Cena na deň pretekov 100,- €
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Photofinish

100% záznam cieľa, keď pretekár si zabudne čip alebo máte
protest.


Cieľová rýchlobežná kamera Photofinish



Spojená s dvoma identifikačnými kamerami



Foto záber z každého prejazdu cieľom spolu s časom uloženým
na disk počítača s okamžitým prístupom



BEHY a MTB PRETEKY



Najpresnejší a najjednoznačnejší systém kontroly prejazdov
cieľom
Automatické prepojenie s čipovým systémom a identifikáciou

Cena na deň pretekov 200,- Eur
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Photofinish + IDL

Cieľová kamera synchronizovaná s identifikačnou kamerou
Špeciálna štrbinová kamera
Používa sa na presné zachytenie
pohybu na cieľovej čiare 1 bod
na 4200 výšku full HD digital s
rýchlosťou snímania 1/5000s.
Technická špecifikácia pre cyklistiku je 3500 obrázkov za sekundu. S výškou obrazu 2000
bodov. (2MB).

Identifikačná kamera nám umožňuje
okrem synchronizovaného obrazu s photofinishom aj LIVE kontrolu prejazdov
cieľom.
Náš časomerač počas pretekov priebežne
kontroluje čipové výsledky s obrazom a
tým dosahujeme okamžitú odozvu, či
niekde počas registrácie alebo na trati
nevznikli chyby a okamžite začneme riešiť prípadný problém.

Cena setu na deň pretekov 250,- €
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pripraviť rôzne benefity. Napríklad stravu, trič-

Servis - komentátor

Monitor so zobrazením aktuálnych prejazdov a výsledkov podujatia
Zobrazuje výsledky na obrazovke počítača.
Možnosti zobrazenia v jednom, alebo v dvoch oknách.
Prvé okno zobrazuje výsledky podľa počtu kôl a celkového času v zobrazení
por., št. č., priezvisko, meno, štát, počet kôl, celkový čas, strata,
posledné kolo a čas posledného kola, strata na vedúceho pretekára.
Druhé okno zobrazuje výsledky podľa najrýchlejšieho kola so zobrazením por.,
št. č., priezvisko, meno, štát, značka, najlepšie kolo, čas, rýchlosť, posledné kolo
čas, počet kôl, trieda a strata na najrýchlejšieho.

Monitor pre komentátora

Okná sa dajú rôzne zväčšovať. V spodnom riadku beží čas pretekov,
dĺžka trate.
PC je pripojený k systému PC sieťou a výsledky sa zobrazujú automaticky. Počet monitorov nie je obmedzený. Pripojenie k sieti káblom
alebo bezdrôtovo. Pripojenie k el. sieti 230V/200W.
Na monitore je možné definovať dôležitých pretekárov, ktorí sa budú
zobrazovať inou farbou.

Cena za jeden monitor je 50 € bez DPH
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ko, štartovné číslo s menom pretekára a pod.

Výsledkový monitor

Zobrazenie ako na monitore komentátora.
Slúži však pre informovanosť divákov, trénerov a pretekárov v depe, ale aj na tribúne a VIP

Považujeme za najdôležitejšie
zverejňovanie výsledkov
v reálnom čase pre čo najväčší
efekt a propagáciu
Cena za jeden monitor je 100 € bez DPH
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Účastník podujatia má výhodu v rýchlej a bez-

Výsledkový monitor

Zobrazenie ako na monitore komentátora.
Slúži však pre informovanosť divákov, trénerov a pretekárov v depe, ale aj na tribúne a VIP

Považujeme za najdôležitejšie
zverejňovanie výsledkov
v reálnom čase pre čo najväčší
efekt a propagáciu
Cena za jeden monitor + dáta je 100 € bez DPH
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Individ. výsledky

noduché:

Zobrazenie CERTIFIKÁTY je určené na CHIPCKECK alebo RESULT CHECK s brandingom sponzormi v diplome účastníka. Služba je dostupná na internete na Našej alebo Vašej stránke ako tiež lokálne po TCP/ IP v mieste registrácie alebo registračnom výsledkovom stane

Cielene k Vašim účastníkom okrem výsledkovým listín ponúkame aj Certifikáty o účastníkovi
LEN jeho údaje
Cena za jeden monitor + dáta je 100 € bez DPH
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Priestor ŠTARTu

Fotobunky s meraním, čipový systém, tabule s menom,
tabuľa s časom , VPO, semafór
1.

Prihlásenie do systému

2.

Vypísanie údajov

3.

Prihlásenie na podujatie

Cena na deň od 220 € bez DPH
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Priestor Cieľa

Fotobunky s meraním, čipový systém, tabule s menom,
tabuľa s časom , VPO, Photofinish + TV Grafika

Cena na deň od 750 € bez DPH
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Zobrazovacie tabule osadené v Brandingu organizátora
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Grafické zobrazovacie tabule
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Časové tabule na auto
Zobrazovacie tabule na aute bez reklám

Tabule sú synchronizované so systémom
fotofinish na 1 / 1000 s.

Pri výstrele zo štartovacej pištole sa zároveň
spustia časy na autách ako aj tabula na cieľovom oblúku na tisícinu presne.
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Zobrazovacie tabule osadené v Brandingu organizátora
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Tabule na auto
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Veľkoplošná obrazovka
Veľkoplošná obrazovka na podujatí 4 x 2,8m alebo 6 x 8m
Obrazovka + support
Doprava na miesto 0,50 EUR za km
Modulátor s 2 vstupmi

BEHY a MTB PRETEKY

Možnosť pripojiť a doobjednať kamery na
obraz

Možnosti zobrazovania:

Výsledky a zostavy na veľkoplošnej obrazovke:









VGA, HDMI vstupy
Možnosť zobrazenia prezentácií
Videa a obraz z kamier
Premietanie reklamných videí




LIVE zostavy podľa potreby na mieru
Oficiálne výsledky
Štartovky

Cena na deň od 750 € bez DPH + Doprava
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TV grafika profi
Profesionálna TV grafika zobrazuje spracované dáta informačného systému aktuálnych výsledkov preteku a
podujatia.
SHOW a TV distribúcia s tými najlepšími na území SR

Cena na deň od 1500,- € bez DPH na deň
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TV GRAFIKA - EUROSPORT
Výroba TV grafika na mieru podľa zadania projektu

Cena na deň od 1500 € bez DPH
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Ozvučenie
Na žiadnom športovom podujatí by nebola tá správna atmosféra bez kvalitného ozvučenia,
ktoré možno zabezpečiť práve vďaka nášmu ozvučeniu. Čerpajte z našich skúseností
a zabezpečte si skvelý zážitok, ale nie bez vašich podnetov.

Je ťažké nájsť miesto, kde hudba nemôže vylepšiť zážitok.
Ozvučovacia technika, vrátane kabeláže, je odolná voči nepriaznivým vplyvom počasia, od
chladného a mokrého, cez sychravé až po horúce a suché počasie.

BEHY a MTB PRETEKY

Naše reproduktory znejú omnoho lepšie ako reproduktory vnútorné. Tento systém produkuje hrubú, plnú, neskreslenú kvalitu, ktorá sa očakáva od firmy s mobilnou hudbou.
Milujeme, keď sa ľudia zabávajú. To robí podujatie úspešným.
Sme interaktívni a milujeme zábavu. Garantujeme Vám, že sa pobavíte na tom, ako dokážeme to, aby sa Vaši priatelia a rodina zapojili do zábavy. Neberieme slovo „profesionál“ na ľahkú váhu, skúšame, ako byť najlepšími tak, ako sa len dá –
pre Vás!

Jednoduché a výkonné zabezpečenie zvuku na podujatí
Reproduktory do vonkajšieho prostredia

4 ks výkon 350 W - celkom 1500 W
100 m káblov so zosilňovačom, prehrávačmi a 4 bezdrôtovými mikrofónmi

Cena na deň od 150 € bez DPH
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Cieľový oblúk
Reklama na oblúk vyrábame na mieru podľa zadania
Možnosť upevnenia bannerov pomocou suchých zipsov
vonkajšie rozmery
oblúka (m)

2 x banner A (m)

4 x banner B (m)

š = 10 x 5,7 x 1,64

4,00 x 1,5

1,5 x 2,0

A
B

B

Cena na deň pretekov 100,- Eur
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Cieľový oblúk
Nafukovací reklamný oblúk s reklamami

Cena na deň pretekov 100,- Eur
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Vysielačky, SMS, EMAILy
Profesionálne vysielačky na športové podujatia


Vysielačky pre spojenie Motorola, počet ks podľa potreby, 3 frekvencie
16 kanálov. Cena za deň pretekov je 8,33€ bez DPH / 10€ s DPH za kus



Možnosť objednávky retlanzčnej stanice na zosilnenie signálu v oblasti
s externou anténou



Doplnky slúchadlá na ucho, resp. vysielačky aj do auta so zvýšeným
výkonom

BEHY a MTB PRETEKY

Starostlivosť o účastníkov : Emaily, sms a pripomenutia
Emaily a smsky
Taktiež ponúkame servis posielanie

Pripomenutie platby pri on-line prezentácií

Pripomenutie podujatia pár dní pred pretekmi

Pozvánky na vybraný zoznam na podujatie

ďakovných emailov



Rozposielanie SMS pred, počas i PO pretekoch

Priamo bezprostredne po prejazde cieľom

Po podujatí
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Podmienky
Od usporiadateľa požadujeme
Zabezpečenie ubytovania a stravy pre pracovný tím

Pomoc pri rozmiestnení techniky na trati

Ohradenie a zabezpečenie cieľového priestoru

Príprava chráničky na čipový systém

usporiadateľskou službou

Výsledková nástenka pre pretekárov

Zrušenie pretekov a storno poplatky


V prípade neuskutočnenia pretekov 30 dní pred vycestovaním bez úhrady.



Zrušenie pretekov od 30 do 15 dní pred vycestovaním storno cena 50 €.



Zrušenie pretekov od 15 do 1 dňa pred vycestovaním storno 30 % z celkovej dohodnutej ceny.



V prípade zrušenia pretekov po prezentácii a štartových listinách 30 % z ceny za deň.



V prípade preloženia na iný deň bez úhrady, na iné miesto cestovné náklady.



V prípade zrušenia pretekov po vycestovaní 50 % za jeden deň a cestovné náklady.



V prípade zrušenia pretekového dňa v priebehu pretekov alebo po pretekoch 100 % za daný deň.



Odmietnutie merania po dohode a uskutočnenie pretekov 50 % z celej dohodnutej sumy.
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Kontakt
Adresa
SPORT TIMING SLOVAKIA, s.r.o.
Hlavné nám. 37,
060 01 Kežmarok,
Slovensko

VIDEOCOM Štancel, s.r.o.
Hlavné nám. 37,
060 01 Kežmarok,
Slovensko

IČO: 44 564 040
DIČ: 2022748552

IČO: 36 485 195
DIČ: 2021727829

Nie sme platcom DPH

Sme platcom DPH

BEHY a MTB PRETEKY

Bankové spojenie:
ČSOB Kežmarok

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok

4000048117/7500

E-mail:

info@videocom.sk
info@sporttiming.sk
www.sport-timing.sk

Tel.:

+421 903 906 066
+421 911 906 066

2545627355/0200

stanceljaro
Štancelová Michaela
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