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SPORT TIMING Slovakia

Špecializované meracie systémy a servis pre maximum Vášho podujatia

www.sport-timing.sk

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

Zima 2020/2021

Od atletiky po autokros, cyklistiky po jazdectvo, motokrosu po rafting alebo triatlonu po zlatokopov, v lete či
zime, 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,s.r.o. 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“
podľa Vašich požiadaviek na mieru.
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O nás
Prístup
Našim záujmom je vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj športu, podujatí a športovcov. Snahou našich pracovníkov na
podujatiach je maximum pre úspešnosť daného podujatia. Záujmom je kvalitná profesionálna práca, vytvárať hodnoty, robiť zábavu, plniť dané sľuby, hľadať nové cesty a riešenia pri organizácií v športe. Sme ľudia s odvahou začínať nové veci,
s odvahou ísť ďalej, zlepšovať sa a stať sa lepšími.

Filozofia
Každý pretek je výnimočný a neopakovateľný. Preto je pre nás dôležité brať každý pretek ako jedinečný
a pristupujeme ku každému preteku ako keby to boli majstrovstvá sveta. Staviame na dobrých vzťahoch
s usporiadateľmi, kde „slovo robí človeka“ a je viac ako zmluva. Našou snahou je byť neustálou súčasťou organizačného tímu a tým prispievať k zlepšovaniu organizácie na podujatiach.
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O nás - referencie
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.
PODUJATIA podľa úrovne spracovania
TOP
Svetové jazdecké hry WEG – Normandy 2014
ME UCI MTB XCO Dohňany 2011 (live TV live Results)
GP Dohňany 2010 v UCI MTB XC (od r. 2009 v TV)
MS Banja Luka 2009 v raftingu (s live TV prenosom do srbskej TV)
M-SR a ČR v cestnej cyklistike (priamy prenos) 2012,2014,2015,2017
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Významné
Okolo Slovenska 2004 - 2011
FIM MX3 MS a EMX2 Šenkvice 2010,2011 v motokrose
FEI MS v konských záprahoch Jarantów 2008, Kecskemét 2009,
Lipica 2011, Topolčianky 2013, Izsák 2014, koflach 2016, Lipica2017
FEI ME v konských záprahoch Izsák 2013, Ksiaz 2014, 2016
WC City Downhill Bratislava 2013,2014
MS v Skialpinizme 2007
MS zlatokopov 2005

FIL svetové sánkarské hry Lendak 2020
FIS a Slovenské lyžovanie
Slovenský pohár žiakov Tále, Plejsy 2003-2008
FIS preteky Bíla, Praded, Tále , Valča 2010,2018
FIS MS SR Jasná 2016
FIS štrbské pleso, FMC 2017-2020
Slovenský pohár predžiakov v zjazdovom lyžovaní 2010-2020
Slovenský pohár masters v zjazdovom lyžovaní 2015-2020
Východoslovenská lyžiarska liga 2016-2020
Lesy Ski Cup HLL 2016-2020
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O nás - tvorba systémov
Technická konzultácia
Náš servis technickej konzultácie ponúka profesionálnu radu na poli športovej časomiery
a výsledkových systémov. Tím, pod vedením
Mgr. Jaroslava Štancela, tvoria skúsení profesionáli v jednotlivých odvetviach v manažovaní
veľkých projektov, vrátane návrhu
a implementácie pre medzinárodné podujatia.

Zima 2020/2021

92 % športových podujatí je organizovaných iba raz do roka ľuďmi, ktorí to robia
iba raz do roka.
Sport Timing Slovakia s.r.o. má za sebou každý rok cez 160 športových podujatí.
Celkom za svoju kariéru je to viac ako 2500 podujatí.
Robíme Vaše podujatia bohatšie na zážitok pre pretekárov, divákov, rozhodcov,
hlásateľov, sponzorov a médiá. Promotéri podujatí a riaditelia pretekov si sú istí
výsledkami od skúseného tímu používaním najnovšej generácie časomerných
systémov. Sport Timing Slovakia Vám dáva skutočné rozdiely v čase, výstup
postupov a výsledkov – a vo formáte, ktorý vyhovuje práve Vám.

Fotobunkové elektronické časomiery
GPS sledovanie pretekárov
Transpondérová technika - čip timing
FotoFinish - cieľová kamera
Software aplikácie - raceresult, volasoft, mispaeker
Internetové portály: www.sportovci.sk,
www.lesycup.sk; www.skimasters.sk, www.raceresult.sk
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O systéme
Používame systémy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Káblový systém
Bezdrôtový systém
Ručný systém
Cieľovú kameru
Transponderový systém
Sledovací GPS
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systém so 100% zárukou
chytenia času v reálnom čase

Slovo „profesionál“ neberieme na ľahkú váhu
Spoľahlivosť - systém vs. ľudia
Budujeme systémy, ktoré majú najvyššiu hodnotu pre všetkých a posúvajú šport do vyšších sfér. Staviame na
100 % zmeraných časoch a maximálne možnej relevantnosti výsledkov. Tomu podriaďujeme politiku firmy a
smer vývoja našich zariadení. Jednotlivé systémy tvoria odborníci dlhodobo za použitia všetkých dostupných finančných prostriedkov a týmito systémami sa znižuje podiel ľudského faktora na chybovosti.
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Ponuka - predžiacke, žiacke a
masters podujatia
Počet osôb : 2



Časomerač
Výsledkový servis a
registrácia

Štart:






Štartová bránka
Bezdrôtový prenos
Štartovacie hodiny
Ručné stopky
Vysielačka

Cieľ
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Fotobunka
El. časomiera
Bezdrôtový prenos
vysielačka
Zobrazovacia tabula

Registrácia a výsledky




Počítač
Tlačiareň
Softwáre + online dáta
z časomiery

Cena pretekového dňa je 400 € neplátca DPH
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FIS preteky - Alpine

Nákres zapojenia
systému podľa
pravidiel FIS pre
medzinárodné
preteky FIS.
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Počet osôb: 2
Výsledkár
Časomerač

Cena pretekového dňa je 700€ s medzičasom bez DPH
Cena pretekového dňa je 600 € bez medzičasu bez DPH
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FIS snowboard
Zapojenie podľa pravidiel FIS na preteky medzinárodného charakteru FIS a vyššie s cieľovou kamerou Photofinish.

Počet osôb: 2
Výsledkár
Časomerač

Cena pretekového dňa je 600 € bez DPH
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FIS paralelný slalom
Jednoduché zapojenie merania pre
paralelný slalom s
rovnakým štartom.
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Počet osôb: 2
Výsledkár
Časomerač

Cena za jeden deň pretekov je 600 € bez DPH
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SBX - Photofinish

100% záruka identifikácie a relevantnosti výsledkov


Cieľová rýchlobežná kamera Photofinish



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



Výsledkový systém spojený s transpondérmi



Najpresnejší a najjednoznačnejší systém
kontroly prejazdov cieľom

Cena za jeden deň pretekov je 200 € bez DPH
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TOP podujatie
Výsledky na štarte

Top podujatie
Podujatie online výsledky na internete
Live prenos na internete
Záznam na DVD a CD v DV Pro
broadcast SDI kvalite

Výsledky v cieli
Prenosový voz s 12 kamerami
Live streaming so 7 robotickými
kamerami
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Medzičas, okamžitá rýchlosť.

Veľkoplošná obrazovka

Výsledky pre komentátorov na monitoroch
Výsledky a video prenos pre divákov

Cena za jeden deň pretekov je kalkulovaná bez DPH
na základe požiadaviek a obtiažnosti
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Zobrazovacie LED obrazovky
LED farebné veľkoplošné zobrazovacie obraovky
LED farebné obrazovky ponúkajú široké možnosti vyžitia pri športových prenosoch a
tak prinášajú nové možnosti zážitkov nielen pre divákov, ale aj všetkých účastníkov
športového podujatia.
Ponúka zobrazenia:

Výsledkové listiny

Program podujatia

Live video prenos

Prezentácia sponzorov

Loga

Video prezentácie

Prezentácia víťazov

Inštalácia LED obrazovky je na samostatnom supporte , ktorý je
pevne ukotvený , aby odolal vonkajším poveternostným podmienkam. Rozlíšenie FHD 1920*1080 bodov.
Odporúčané rozmery:
3860*2560 mm cena na jeden deň od 900 €
6000*4000 mm cena na jeden deň od 1500 €
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Zobrazovacie tabule
Grafické zobrazovacie tabule výsledkov
Grafické zobrazovacie tabule ponúkajú rozličné veľkosti znakov (od 8 x 6 do 24 x 15 pixelov). Pri využití malých znakov môžu
byť zobrazené na každom module tri riadky po 15 znakov. Rozmer: 135 x 36 x 16 cm.
Maximálna veľkosť písma je 36 cm pri počte znakov 6.
Jedinečná osobitosť uGraf leží v možnosti spájania uGraf bez odstupov tak, aby ste dosiahli
gigigantickú zobrazovaciu tabulu s početnými možnosťami nastavenia. Grafická zobrazovacia tabula ponúka všetky softvérové programy uTab-u a rozšírená je o nasledovné znaky:
 Obsiahnuté sú rôzne typy písma od 8 x 6 do 24 x15 pixelov (12 cm, 24 cm a 36 cm)
 Každé ľubovoľné nastavenie môže byť zobrazené
 S jednotlivými pixelmi môžu byť prevedené početné, výkonné logické operácie
 Pohyblivé písmo – bežiaci text
 Zobrazenie 16 dynamických obrazov
 Patentovaný bezdrôtový prenos LINKGATE
 Rýchla aktualizácia všetkých zobrazovacích tabúl (písmo, obrazy, za menej ako
0,15 sekundy, nezávisle od počtu spojených modulov)

Štartovacie hodiny

Alfanumerické zobrazovacie tabule výsledkov
Možnosť skladanie riadkov o veľkosti písma
16 cm, celkový počet znakov na riadok je až 81
znakov. Optimálne rozloženie je 18 znakov na
riadok. Možnosť zobrazenie aktuálnych výsled
kov rolovanie výsledkov po kategóriach.

Cena 8 riadkovej tabule na deň podujatia
350 € za kus na deň + 1 technik obsluhy
Zobrazenie výsledkov pre obecenstvo je možné na
ľubovoľnom mieste tak, aby prinášali aktuálne vizuálne informácie, bez zdroja energie a pripojovacích
káblov.

Cena 4 riadkovej tabule na deň podujatia
200 € za kus na deň + 1 technik obsluhy
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Zobrazovacie tabule
Grafické zobrazovacie tabule výsledkov
Micrograph 2 —
Micrograph 3 —

Micrograph 4 —

Základné zobrazenie

aktuálny pretekár poradie číslo meno, čas
Výsledky rolovanie 2 alebo 3 riadky poradie číslo čas

Cena :170 €

aktuálny pretekár poradie číslo meno, čas
Výsledky 1.- 3. miesto poradie číslo , čas
Výsledky rolovanie 4-x poradie číslo čas

Cena :220 €

aktuálny pretekár poradie číslo meno, čas
Výsledky 1.- 3. miesto poradie číslo , čas
Výsledky rolovanie 4-x poradie číslo čas

Zima 2020/2021

Cena :270€

Micrograph 6

aktuálny pretekár s menom
Výsledky s menom pretekára 6 riadkov

Cena na deň 350 € + 1 technik obsluhy

Zobrazenie výsledkov pre obecenstvo je možné na ľubovoľnom mieste tak, aby prinášali aktuálne vizuálne informácie, bez zdroja energie a pripojovacích káblov.
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Výsledkový bezdrôtový monitor

Zobrazenie výsledkov na monitore. Slúži pre informovanosť divákov, trénerov a pretekárov v cieli, na
tribúne a VIP. Prenos údajov na monitor je bezdrôtový a umiestnenie je závislé len na zdroji el. energie a
dosahu bezdrôtovej siete. Monitor je pod stanom .

Považujeme za najdôležitejšie
zverejňovanie výsledkov v reálnom čase pre čo najväčší efekt a
propagáciu
Cena za jeden monitor je 100€ bez DPH
16

Formát výsledkovej listiny na podujatí
(nástenka, v elektronických formátoch .hmtl a .pdf)

Zima 2020/2021

www.sport-timing.sk

Výsledkový servis - PDF

17

www.sport-timing.sk

Zima 2020/2021

Výsledky pohára

Cena za spracovanie pohára
50 € za 1 podujatie.
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Výsledky online
Považujeme za dôležité uverejňovanie výsledkov v reálnom čase
Pre významné medzinárodné preteky FIS on-line výsledky priamo na stránke FIS LIVE
Pre ostatné preteky live výsledky na stránke sporttiming.sk , ktoré je možné umiestniť kdekoľvek.

Cena za jeden deň pretekov je 100 €

Monitor so stojanom na štarte s live výsledkami
Cena 100€
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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. Radi budeme realizovať Vaše sny ohľadom zábavy a plniť
Vaše vízie.

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.
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! Dobrá zábava zakryje aj menšie chybičky na podujatí po organizačnej
stránke

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

Neoddeliteľnou súčasťou športového podujatia je športový
komentátor. Pokiaľ ho nemáte, povedzte nám to. My Vám
ho zabezpečíme. Nie je v ponuke ozvučenia.
Cena za poskytnutú službu je od 100€ na deň a osoby
komentátora.

Cena na deň vo výkone 1500W je 150 € bez dph
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Reklamné plochy
Nafukovací reklamný oblúk 100 € na deň bez DPH
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
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Stany a materiál
Stany
Pre komfort na podujatiach organizátorom a usporiadateľom sa snažíme zabezpečovať nielen hospodárske vojenské stany. Taktiež vieme zabezpečiť promo stany pre
prezentácie pre sponzorov.

Štartovací stan 2*2,5 m.
Cena pretekového dňa je 60 € bez DPH
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Materiál
Taktiež sa zaoberáme predajom športového
materiálu ako doplnkovej služby organizátorom a usporiadateľom, ako aj jednotlivým
klubom a športovcom. Snažíme sa neustále
zvyšovať bezpečnosť pretekárov na podujatiach. Spolupracujeme s firmou LISKI pri
bezpečnosti a s firmami POLAR a DARTFISH pri zlepšovaní podmienok pri tréningu.

Cena pretekového dňa je 80€ bez DPH
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Doplnkové služby
Technické doplnkové pomôcky pre jednoduchosť práce


Vysielačky pre spojenie Motorola, počet ks podľa potreby, 3 frekvencie 16 kanálov. Cena za deň pretekov je 9 € bez DPH za kus



Kopírovací stroj 20 strán za minútu. Cena za kópiu 0,06 € bez DPH



Štartovací stan 2*2,5 m. Cena 60 € za deň bez DPH



Štartové čísla trikové tri sady po 100 ks len pri službách



Výroba štartových čísel s logom a sponzormi, nepremokavé, formát A5



Plnofarebné nepremokavé plastikové čísla. Cena za 1ks 0,33 € bez
DPH
Výroba plne farebných tričkových číslel z materiálu lycra v cene od 10€
bez Dph.



23

www.sport-timing.sk

Zima 2020/2021

Podmienky
Od usporiadateľa požadujeme
Zabezpečenie ubytovania a stravy pre pracovný tím
Ohradenie a zabezpečenie cieľového priestoru
usporiadateľskou službou

Pomoc pri rozmiestnení techniky na trati
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.
Storno poplatky neúčtujeme pokiaľ zasiahne vyššia moc , ktorú nevie usporiadateľ ovplyvniť.
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Kontakt
Adresa
SPORT TIMING SLOVAKIA, s.r.o.
Hlavné nám. 37,
06001 Kežmarok,
Slovensko

VIDEOCOM Štancel, s.r.o.
Hlavné nám. 37,
06001 Kežmarok,
Slovensko

IČO: 44 564 040
DIČ: 2022748552

IČO: 364 85 195
IćDPH: SK2021727829

Nie sme platca DPH

Sme platca DPH

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok : Iban: SK71 0200 0000 0025 6186 9258

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok
Iban: SK78 0200 0000 0025 4562 7355

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 21135/P

Regisrácia: Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
Vložka číslo 14085/P
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Email: info@sporttiming.sk

Email: info@videocom.sk

www.sport-timing.sk, www.videocom.sk
Tel.:

+421 903 906 066
+421 903 623 248
+421 904 933 850

stanceljaro
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