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SPORT TIMING Slovakia

Špecializované meracie systémy a servis pre maximum Vášho podujatia

www.sport-timing.sk
OKRUHOVÉ PRETEKY

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
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)
Významné
FIM MX3 a WMX MS Šenkvice 2013
FIM MX3 MS a EMX2 Šenkvice 2010 a 2011v motokrose
Alpe adria cup 2010 , 2011, 2013 na Slovakiaringu
FEI MS v konských záprahoch
Jarantów 2008, Kecskemét 2009,Lipica 2011
MS v Skialpinizme 2007
MS zlatokopov 2005
Dlhodobé
ČAMS Prírodné okruhy
Cassovia Cup
MM SR v motokrose
Slovenský pohár v motokrose
Malokarpatský pohár
Žilina (náhrada za Beckov)
MM SR v supermote

Držitelia:
licencia FIM 4769
licencia FIS
licencia UCI
licencia FEI
licencia IBU

seriál 2013
seriál 2009-2013
seriál 2007-2011
seriál 2007-2011
seriál 2009-2011
Stredoeurópsky pohár mládeže
seriál 2007-2008

Bežné
MX CUP 2011
Viac info na http://www.sporttiming.sk v sekcii Kalendár
2

www.sport-timing.sk

Schéma zapojenia systému

OKRUHOVÉ PRETEKY

Používame:
Hlavný systém - transpondérový
1. Záložný systém - fotobunkový
2. Záložný systém - ručný

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 časov a maximálne možnej relevantnosti výsledkov. Tomu podriaďujeme politiku firmy a smer
vývoja našich zariadení. Jednotlivé systémy tvoria odborníci dlhodobo za použitia súkromných finančných
prostriedkov a týmito systémami sa znižuje podiel ľudského faktora na chybovosti.
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Transpondéry
Identifikácia vozidiel
Transpondéry tohto typu sú umiestnené na motorke
(vozidle) pomocou držiaka.
Tieto zariadenia sú určené hlavne na športy, kde jazdci
dosahujú vysoké rýchlosti až do 350 km/h so spoľahlivosťou 100 %.
Transpondéry sa zväčša využívajú pri pretekoch, ako sú
Transpondér

Držiaky na transpondér

napríklad autokros, roadracing, motokros.

OKRUHOVÉ PRETEKY

Cena prenájmu jedného transpondéra je 5 €

Identifikácia jazdcov (ľudí)
Personálny transponder MX je umiestnený na motorke pomocou držiaka. Je
štandardom pre podujatia v motokrose vo svete.
Je určený na meranie časov do rýchlosti 120 km/h s presnosťou merania 0,006 s

Cena prenájmu jedného transpondéra je 3 €
Osobný transponder MX FLEX si je možné zakúpiť za 30 € + licencia za používanie (1,2 alebo 5 rokov) v E-shope
na www.sport-timing.sk
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Transpondéry
Ponuka jednodňové preteky - odporúčaný štandard
Technické zabezpečenie
•

Merací systém so zabezpečením (viac schéma zapojenia systému)

•

Zobrazovacia tabuľa v cieli (čas pretekov, čas do konca), uTab (viac Popis zobrazenie času)

•

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

•

FIM licencovaný software na okruhové preteky

•

Spracovanie výsledkov podujatia

•

Obsluha 3-4 osoby (meranie, technik, PC výsledky, registrácia)

•

Monitor pre komentátora PC (viac Popis monitor - moderátor)

•

Monitor 32“ LCD depo (viac Popis výsledkový monitor)

•

Doprava na miesto podujatia je v cene prác

•

Publikácia výsledkov na internetovej stránke s detailmi preteku

•

Live výsledky na internete (tam kde je dostupné internetové pripojenie)

Cena 350 € za deň +
5 € za každý TX čip (pri cestných pretekoch)
3 € za každý MX čip (pri MX pretekoch)
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Transpondéry
Ponuka seriál (šampionát, pohár) - odporúčaný štandard
Technické zabezpečenie
•

Merací systém so zabezpečením (viac schéma zapojenia systému)

•

Zobrazovacia tabuľa v cieli (čas pretekov, čas do konca), uTab (viac Popis zobrazenie času)

•

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

•

FIM licencovaný software na okruhové preteky

•

Spracovanie výsledkov podujatia, spravovanie výsledkov pohára, web stránka na celú sezónu

•

Obsluha 3-4 osoby (meranie, technik, PC výsledky, registrácia)

•

Monitor pre komentátora PC (viac Popis monitor - moderátor)

•

Monitor 32“ LCD depo (viac Popis výsledkový monitor)

•

Doprava na miesto podujatia je v cene prác

•

Publikácia výsledkov na internetovej stránke s detailmi preteku

•

Live výsledky na internete (tam kde je dostupné internetové pripojenie)

Cena 350 € za deň +
3 € za každý TX čip (pri cestných pretekoch)
2 € za každý MX čip (pri MX pretekoch)
Podmienkou je uzavretie zmluvy na celú sezónu
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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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Servis pre jazdcov na trati

Zobrazovacia numerická tabuľa pre odpočítavanie času so stojanmi v cieli so zabezpečením proti výpadku elektrickej energie
Popis: Tabuľa zobrazuje čas buď odpočítavaním od nastaveného času
k nule alebo pripočítavaním od nuly. Taktiež zobrazuje po prejazde pretekára cieľom počet kôl do konca.

Hodiny reálneho času v čakacom priestore, prevádzka na
batérie počas celého podujatia.
Umiestnené na statíve veľkosť zobrazenia 16 cm.
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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, značka, štát, počet kôl, celkový čas, strata,
posledné kolo a čas posledného kola, poslednú rýchlosť, triedu,
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,
názov triedy, 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 30 € bez DPH
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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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Formát výsledkovej listiny na podujatí
(nástenka, .pdf)
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Výsledkový servis - PDF
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Výsledkový servis - detaily
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Výsledky pohára
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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.

OKRUHOVÉ 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

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 za deň podujatia 150€
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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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Grafické zobrazovacie tabule

Grafické zobrazovacie tabule výsledkov
Grafické zobrazovacie tabule ponúkajú rozličné veľkosti znakov (od 8 x 6 ,24 x 15, 36*24 pixelov). Použitím rôzných fontov môžu byť zobrazené na každom module:
•
3 riadky po 15 znakov velkosť 12 cm, vizualizácia 20-30m
•
2 riadky po 12 znakov veľkost 16 cm. vizualizácia 30-60m
•
1 riadok 6 znakov velkosť 36 cm vizualizácia až 300m
Rozmer: 135 x 36 x 16 cm.
Jedinečná osobitosť uGraf leží v možnosti spájania uGraf bez odstupov tak, aby ste dosiahli gigantickú zobrazovaciu tabulu
s početnými možnosťami nastavenia. Grafická zobrazovacia tabula ponúka všetky softvérové programy uTab-u a rozšírená je
o grafické možnosti
Moduly sa môžu spájať až 15 ks v riadku a až 15 riadkov.

Zobrazujú aktuálne výsledky podujatia na 1-9. mieste.
Zobrazenie Poradie , čislo , čas , meno pretekára
Pracujú na batérie počas celej doby podujatia
Umiestnené sú na samostatných stojanoch na ľubovolnom
mieste vzdialenom od časomiery do 500m. Údaje sú posielané na zobrazenie bezdrôtovo alebo po kábli automaticky
pri prejazde pretekára

Cena za deň podujatia je 350 €
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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 8,33€ bez Dph / 10€ s 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 ZOH logo tri sady po 100 ks po dohode

♦

Výroba štartových čísel plastikové s vlastnými motívmi dohodou minimálne mesiac dopredu

♦

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

♦

Plnofarebné nepremokavé plastikové čísla. Cena za 1ks 0,4 € bez DPH
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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 2x chránička na kábel cez trať

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

OKRUHOVÉ PRETEKY

Bankové spojenie:
ČSOB Kežmarok

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok

4000048117/7500

E-mail:

2545627355/0200

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

Tel.:
Fax:

+421 903 906 066
+421 52 452 3860
+421 52 452 4420

stanceljaro
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