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SPORT TIMING Slovakia

Špecializované časomerné systémy pre Vaše podujatia
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O nás
Misia
Misiou Sport Timingu Slovakia je poskytovanie najnovších časomerných riešení, ušitými na individuálne potreby každého klienta. Založené v roku 1998, je Sport Timing Slovakia jedna
z najskúsenejších časomerných firiem v regióne.

Časomiera a Výsledky
Od Atletiky po Autokros, Zlatokopov po Rafting, Motokros po Triatlon, alebo Cyklistiky po Jazdectvo.
Sport Timing poskytuje nezávislú časomieru a výsledkový servis na viacerých podujatiach, štadiónoch
a krajinách, než pravdepodobne akákoľvek iná firma v regióne. Máme neopakovateľné skúsenosti
v prevádzaní časomiery pre športy a výsledkového servisu na klubovej a medzinárodnej úrovni. Kombinovaním expertíz so sofistikovanou technológiou podáva Sport Timing Slovakia v skutku servis svetovej triedy.

Dnes, športové podujatia potrebujú systémy , ktoré
sa dopĺňajú .

Taktiež sa špecializujeme na prevádzanie servisu časomerných služieb netradičných podujatí, či je to jedinečná športová disciplína, televízna šou, alebo pokus o svetový rekord.
Sport Timing Slovakia vie doporučiť najvýhodnejšie riešenia. Náš tím sa s Vami stretne,
aby identifikoval Vaše potreby, spolupracoval na pláne projektu a navrhol riešenie šité
k Vašim požiadavkám.
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Referencie
Čerpáme z dlhoročných skúsenosti pri organizovaní športových podujatí od miestneho charakteru až po významné medzinárodné podujatia. Krok za krokom sa snažíme zvyšovať úroveň zabezpečenia slovenských podujatí a prinášať stále nové systémy pre ich skvalitnenie.
Najvýznamnejšie podujatia
ME Dohňany 2011 v UCI MTB XC ( Live TV , results)
MS Banja Luka 2009 in rafting ( live TV distribution in Serbian TV))
Významné svetové jazdecké podujatia:

Jazdecké podujatia

World Championship :

Topoľčianky 2013
Lipica 2011
Kecskemét 2009
Jarantow 2008
Medzinárodné podujatia :
European Championship Izsak 2013 (HUN)
In 2008 driving CAI Warka (POL), Ksiaz (POL)
driving Nebanice from 2002 until 2005 (CZE)
driving Jarantow 2003-2007 (Pol)
driving Gajevniky 2005 (Pol)
driving Topolcianky 2012 (SVK)

(SVK)
(SLO)
(HUN)
(POL)

Europa junior championship
Equestrian in 2003 Pardubice (CZE)
Danube Cup 2000 Alpine Humpolec (CZE)
Ostatné jazdecké preteky:
Cena SNP 2004-2008 Čierna Voda (SVK)
Vianočná cena Motešice 2005-2011(SVK)
Memorial Ž.Bornemiszu 2000-2010 , V. Tatry
Cena primátora mesta Kežmarok 2008-2011
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We make your event a richer of experience for the athletes,

Štart a Cieľ

Štart a cieľ jednotlivých sekcií
Popis:
Na štarte sekcie sú umiestnené hodiny s reálnym časom. Tabuľa môže byť vybavená reproduktorom, ktorý pípaním oznámi štartovací interval.
V cieli sekcie sa môže tabuľa pripojiť na fotobunku a po pretnutí fotobunky sa zobrazenie denného času na chvíľu zastaví. Stopky však bežia ďalej.

Jazdecké podujatia

Zobrazenie hodiny reálneho času
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spectators, referees, announcers, sponsors

Version 1 - čas bez mena

Zobrazovacia tabuľa - čas bez mena

Parametre:
Prevádzka na batérie po dobu 24 h.
Písmo veľkosť: 36 cm
Čitateľnosť do 300 m
Rozmery: 136 * 40 * 20 cm
Váha: 36 kg
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Version 2 - čas s menom

Zobrazovacia tabuľa - čas s menom
Technické parametre:
Prevádzka na batérie po dobu 24 hodín
Písmo veľkosť: 16 cm
Čitateľnosť do 50 m
Rozmery: 136 * 40 * 20 cm
Váha: 36 kg

Jazdecké podujatia
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Microgate electronic time devices
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Version 2 - čas s menom

Zobrazovacia tabuľa - čas s menom
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Microgate electronic time devices
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Version 2 - čas s menom

Zobrazovacia tabuľa - čas s menom

Jazdecké podujatia
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Microgate electronic time devices
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Version 3 — online
Micrograph REI2 + On-line systém
Popis:
Ako predchádzajúca verzia. Navyše, dáta z
každej prekážky sú prenášané do centrálnej
databázy v reálnom čase.
Túto konfiguráciu sme použili na MS Topoľčanky 2013 a ME Izsák 2013.

Jazdecké podujatia

V prípade Vášho záujmu môžeme takto zabezpečiť celý maratón.
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Parkúr
Zobrazovacie tabule - parkúr
Popis:
Spojením tabúľ môžeme zabezpečiť konfiguráciu 2 x 2 riadky (a umiestniť na obe strany
kolbiska) alebo 1x 3 riadky na jednu stranu.
1. riadok:: Št. číslo, čas v sekundách, trestné body
2. riadok : Meno jazdca
3. riadok : Meno koňa

Jazdecké podujatia

V prípade Vášho záujmu
môžeme

zabezpečiť

aj

meranie časov..
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Alfanumerické tabule
Alfanumerické zobrazovacie tabule pre zobrazenie výsledkov z podujatia
Alfanumerické zobrazovacie tabule ponúkajú textové a číselné zobrazenia , môžu sa spájať do väčších celkov
a zobrazovať tak rôznu dĺžku zobrazovaného textu. Jedna tabuľa môže zobraziť 9 znakov o veľkosti 16 cm.
Tabule sa môžu prepájať do riadkov. Celkom môže byť zapojených až 16 riadkov.. Sú v prevedení PIX ( lepšie
na vonkajšie použitie, dlhšia prevádzka ) a LED ( výhodnejšie pre vnútorné použitie a do hál).
Možnosti zobrazenia:
1 riadok Microtab krátky —1 tabuľa master
Zobrazuje čas pretekov a prepína trestne body na 5 sekúnd pri zadaní trestných bodov a v cieli .

Jazdecké podujatia

1 riadok Microtab dlhý — 1 master + 1 slave
Zobrazuje p.č., čas a trestné body.

3 riadky Microtab: 3 Microtab master + 3 Microtab slave
1.riadok: p.č., čas, trestné body
2.riadok: meno jazdca -18 znakov, veľkosť 16 cm
3.riadok: meno koňa a národnosť, 18 znakov
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Horse events

Graphic display boards

Zobrazovacie tabule pre zobrazenie výsledkov z podujatia - výborná viditeľnosť
Grafické zobrazovacie tabule ponúkajú rôzne možnosti zobrazenia, môžu sa spájať do väčších celkov a zobrazovať
rôzne veľkosti písma. ( font small: 10 cm, 15 znakov a 3 riadky, font medium: 16 cm, 12 znakov a 2 riadky,
font huge: 34 cm, 6 znakov a 1 riadok).
Možnosti zobrazenia:
3 riadky Micrograph small 1 tabuľa:
1. riadok: čas, trestné body
2. riadok: meno jazdca, 15 znakov na 10 cm
3. riadok: meno koňa, 15 znakov na 10 cm
4 riadky Micrograph - 2 tabule
font medium - krátke.
1. riadok: p.č. jazdca, čas
2. riadok: trestné body
3. riadok: meno jazdca na 12 znakov - 16 cm
4 riadok: meno koňa na 12 znakov – 16 cm
3 riadky Micrograph medium, 2x2=4 tabule medium dlhé
1. riadok: št. číslo a čas, trestné body - 34 cm
2. riadok: meno jazdca, 24 znakov - 16 cm
3. riadok: meno koňa , národnosť, 24znakov - 16 cm
3 riadky Micrograph big, 3x2=6 tabúľ - ideálne zobrazenie
1. riadok: št. číslo a čas, trestné body
2. riadok: meno jazdca, 12 znakov - 34 cm
3. riadok: zobrazuje meno koňa , národnosť – 12 znakov - 34 cm
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Považujeme za najdôležitejšie zobrazovať presné výsledky v
reálnom čase s cieľom maximalizovať výsledný účinok
Zobrazovacie tabule umožňujú zobrazovať
rôzne prednastavené zobrazenia výsledkov
podľa potreby pri jazde v drezúre alebo pri
parkúrovej jazde cez prekážky so zobrazením mena jazdca, koňa, času a trestných
bodov.
Čitateľnosť je až do 300 m

Jazdecké podujatia
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Drezúra a Parkúrová jazda
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Online results monitor
Veľkoformátové LCD monitory , na ktoré sa
prenášajú údaje cez bezdrôtovú sieť. Môžu
slúžiť pre informovanosť jazdcov, trénerov, divákov alebo VIP priestorov o aktuálnych výsledkoch, promo akciách alebo prezentáciách.

Všetko pre najlepšiu vizualizáciu
športového podujatia v reálnom
čase a na každom mieste.
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Reklamné doplnky
Nafukovací štartový alebo cieľový oblúk, nafukovací stan, rýchlorozbaľovacie stany
Bannery sa pripevňujú suchým zipsom z obidvoch
strán
external dimensions of the arc (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

Rýchlorozbaľovacie
stany:
Rozmery : 3 x 3 m
6x3m
Bočné steny
Pevné upevnenie

A
B

B

Rozmer : priemer 5m
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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

♦

Rýchlorozbaľovací stan 3x3m s bočnými stenami. Cena 30€ za deň

♦

Nafukovací oblúk 10 x 5,7 x 1,64. Cena 100 € na deň.

♦

Zobrazovací monitor 32“ . Cena 60€ na deň

♦

Bezdrôtová sieť . Cena 50 € za deň

♦

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

♦
♦

Vojenský hospodársky stan 5*5 m. Cena 60 € za deň bez DPH
Nafukovací stan 5 m

♦

Štartové čísla trikové ZOH logo tri sady po 100 ks po dohode

♦

Výroba štartových čísel s logom a sponzormi, nepremokavé, formát A5, s
menom pretekára , klubom a kategóriou cena 0,3€ za ks.

♦

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

El.prípojku 230V/ 2000W

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

Neplátca DPH

Platca DPH

Bankové spojenie :
VUB Kežmarok
2561869258 / 0200

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok

2545627355 / 0200

E-mail:

stancel@videocom.sk
sporttiming@videocom.sk

Web:

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

Tel.:

+421 903 906 066
+421 52 452 3861
+421 52 452 4420

Fax:

Stanceljaro
Štancelová Michaela
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