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SPORT TIMING Slovakia

Špecializované časomerné systémy pre Vaše podujatia
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Misia

O nás

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 Atleky po Autokros, Zlatokopov po Raing, Motokros po Triatlon, alebo Cyklisky po Jazdectvo.
Sport Timing poskytuje nezávislú časomieru a výsledkový servis na viacerých podujaach, štadiónoch
a krajinách, než pravdepodobne akákoľvek iná ﬁrma v regióne. Máme neopakovateľné skúsenos
v prevádzaní časomiery pre športy a výsledkového servisu na klubovej a medzinárodnej úrovni. Kombinovaním exper,z so soﬁskovanou technológiou podáva Sport Timing Slovakia v skutku servis svetovej triedy.

Dnes, športové podujaa potrebujú systémy , ktoré sa dopĺňajú .
Takež sa špecializujeme na prevádzanie servisu časomerných služieb netradičných poduja,, či je to jedinečná športová disciplína, televízna
šou, alebo pokus o svetový rekord. Sport Timing Slovakia vie doporučiť najvýhodnejšie riešenia. Náš ,m sa s Vami stretne, aby idenﬁkoval
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:
WEG Normandy 2014 Svetové jazdecké hry ( France TV)
ME Dohňany 2011 v UCI MTB XC ( Live TV , výsledky)
MS Banja Luka 2009 - rafting ( live TV vysielanie v Serbian
TV)
Významné podujatia 2013-2016:
MS v záprahoch Piber 2016
MS v záprahoch - Topoľčianky 2013
MS v motocrosse MX3 - Šenkvice 2013
ME v štvorzáprahoch 2013 Izsak 2013 (HUN)
Preteky psích záprahov:
EP psích záprahov - Vyšné Ružbachy 2010
EP psích záprahov - Vyšné Ružbachy 2009
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Individuálny štart
ŠTART - Základná verzia
Popis:
•
Hodiny s reálnym časom
•
Fotobunka + bezdrôtový prenos
•
Štartovací semafor
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Cieľ
CIEĽ - Základna verzia
Popis:
Fotobunka s odrazkou
Elektronická časomiera
1x zobrazovacia tabuľa: (136 * 40 * 20 cm)
1. poradie, číslo, čas pretekára v cieli, font 16 cm, dva riadky
Rozšírenie 170€
1. 1, 2, 3, miesto - font 10 cm, tri riadky na tabuľu
2. rolovanie ďalších výsledkov
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Zhrnutie

Microgate electronic time devices

Základná verzia
Ďalej obsahuje:
PC na spracovanie výsledkov
Tlačiareň
Bezdrôtový monitor s výsledkami
Online výsledky na internete (záleží od dostupnosti)
Výsledky na internete po skončení podujatia
Tlačené výsledky na vývesku
Doprava namiesto určenia
Základnú verziu je možné rozšíriť podľa ponuky na nasledovných stranách.
Cena:
Cena základnej verzie: 350€ / 1 deň pretekov

Výsledkový monitor
Zobrazenie výsledkov pretekov pre informovanie divákov, trénerov a pretekárov v
depe, ale aj na tribúne alebo VIP
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Microgate electronic time devices

Výsledkový servis - PDF
Tlačené výsledky PDF
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Ponuky rozšírenia

Microgate electronic time devices

ŠTART s menom
Popis:
Ako základná verzia
Navyše zobrazovacia tabuľa na rampe nad štartom s menom a časom štartu pretekára.
Zobrazenie jednostranné alebo obojstranné.
Cena: 170 €
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Ponuky rozšírenia

Microgate electronic time devices

CIEĽ s menom
Popis:
Ako základná verzia, navyše tri zobrazovacie tabule na zobrazenie mien pretekárov.
Cena: 500€
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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.
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, 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.

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: 150€
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LED obrazovka
LED veľkoplošná obrazovka:
Rozmery 5760 x 2880 mm
Plocha 16 m2
Rozlíšenie 360 x 180 pixelov. Celkové 64 800 pixelov
Priemerná spotreba 7,2 kW
Cena na požiadanie.
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Doplnkové služby
Nafukovací reklamný oblúk

13

www.sport-timing.sk

Doplnkové služby
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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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 €

♦

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

♦

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

♦

Zobrazovací monitor 32“. Cena 60€ na deň

♦

Bezdrôtová sieť. Cena 100€ na deň

♦

Štartovací stan 2*2,5 m. Cena 60 € na deň

♦

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

♦

♦

Výroba štartových čísel s logom a sponzormi, s menom pretekára, klubom
a kategóriou nepremokavé, formát A5
cena 0,33€ za ks, obojstranné 0,50€ za ks
Plnofarebné nepremokavé plastikové čísla. Cena za 1ks 0,40 €
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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.

♦

Všetky ceny v ponuke sú bez DPH. DPH je 20% ,pre plátcov DPH odpočitateľná položka.

♦

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

Neplatca DPH

Platca DPH

Bankové spojenie :
VUB Kežmarok
2561869258 / 0200

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok

E-mail:

stancel@videocom.sk
info@sporttiming.sk

Web:

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

Tel.:

+421 903 906 066
+421 903 610 797
+421 52 452 3860
+421 52 452 4420

Fax:

2545627355 / 0200

Stanceljaro
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