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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
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Od atletiky po autokros, cyklistiky po jazdectvo, motokrosu po rafting alebo triatlonu 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,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 ruka v ruke s olympijským heslom
„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“

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 - video a data live prenos
ME MTB XC Dohňany 2011 (od r. 2009 v TV)
MS Banja Luka 2009 v raftingu (s live TV prenosom do srbskej TV)
MS v Pony Lipica 2011 SLO
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Významné - data live prenos
Okolo Slovenska 2004 - 2010
FIM MX3 MS a EMX2 Šenkvice v motokrose 2010,2011
FEI MS v konských záprahoch
Jarantów 2008, Kecskemét 2009, Lipica 211
Alpe adria cup na Slovakiaringu 2010,2011
Dlhodobé
MM SR v motokrose
Slovenský pohár v motokrose
Slovenský pohár žiakov Tále, Plejsy
FIS preteky Alpine Ski

seriál 2007-2011
seriál 2007-2011
2003-2008
2003-2011

Bežné
Motokros, atletika, bežecké lyžovanie, biatlon, zjazdové lyžovanie
Viac info na http://www.sporttiming.sk v sekcii Kalendár
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Schéma zapojenia systému

Slovo „profesionál“ neberieme na ľahkú váhu
Spoľahlivosť - systém vs. ľudia
Budujeme systémy, ktoré majú najvyššiu hodnotu pre všetkých zúčastnených a posúvajú šport do vyšších sfér
vnímania. Staviame na 100 % zmeraných časoch, relevancii a prepojiteľnosti systémov. Modularita jednotlivých
systémov Vám prináša maximum z maxima
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Výroba a správa webu

Www stránka
Spracovávame a aktualizujeme pre Vás web stránku podujatia podľa Vašich predstáv tak, aby zobrazovala informácie pre účastníkov, organizátorov, sponzorov a návštevníkov. Propagácia distribuovaného videa, online výsledky, oficiálne výsledky, média a fotogaléria
Sila je v jednoduchosti
Základom úspešnej ľahko orientovanej
stránky je logicky prehľadný obsah
pretekov.
Stránka obsahuje všeobecné info ohľadom podujatia.
Návštevnosť stránky je zabezpečovaná
najmä publikáciou:
•
Pravidelných informácií
•
Videa a fotiek

6

Vyberáme pre Vás a Vašich zákazníkov najvhodnejšie miesta
pre stanovištia zariadení tak,
aby bol záznam zaujímavý, pútavý a sledovaný
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Príprava podujatia
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Pre dosiahnutie čo najvyššej pútavosti záznamu používame profesionálne zariadenia:
•
Jimmy jib
•
Kamera triaxovým káblom s funkciou
TALY a komunikačným systémom
•
Bezdrôtová kamera až na 2 km
•
Practicable pre kamery
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Príprava podujatia

Maximalizácia efektov pre živý a zaujímavý obraz
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Program podujatia hierarchický spracovaný do grafickej podoby s ohľadom na:
•
Harmonogram pre podujatie
•
harmonogram pre pretekový deň
•
Komentár k príslušnému harmonogramu
•
Technické údaje o podujatí
•
Technické údaje o preteku
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Program podujatia
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Výstupy výsledkov
Video výstup s grafikou je skvelou formou prezentácie,
ktorá sa deje v reálnom čase alebo na záznam
Zobrazenie výsledkov prebieha po každom prejazde na
zobrazovacích tabuliach, v obraze a on-line na web stránke súčasne
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Zobrazovacie tabule sú určené pre jednoduchú a rýchlosť
informovanosť ohľadom výsledkov na podujatí pre divákov
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Reklamná ponuka

Generálny partner prenosu
•
•
•
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•

Samostatné logo v obraze prenosu zobrazené po celý
čas prenosu
Logo uverejnené v informačných listoch
Samostatná obrazovka v úvode a závere prenosu
Reklamné spoty v prestávkach prenosu
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Reklamná ponuka
Grafické prestavenie partnerov na začiatku prenosu s možnosťou zvukového sprievodu

Hlavný partner prenosu
•
•
•

Vloženie loga alebo animácie pre sponzora
prenosu na titule obrazovky pre partnerov
Predstavenie partnera
Reklamný spot v prestávkach prenosu

Partneri prenosu
•
•

Vloženie loga v obrazovke pre partnerov
a na web stránku
Stručné predstavenie partnera
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Sponzor časomiery
•
•
•

Vždy, ak sa zobrazí titulok času, zobrazí sa logo sponzora
Vždy, ak sa zobrazí titulok s on-line výsledkami, zobrazí sa logo sponzora
Vždy, ak sa zobrazí titulok s meno pretekára, zobrazí
sa logo sponzora
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Reklamná ponuka

13

Profesionálna TV grafika zobrazuje spracované
dáta informačného systému aktuálnych výsledkov preteku a podujatia
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Vyhodnotenie
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Výsledky monitor
Jednoduchý monitor na publikáciu výsledkov.
Slúži však pre informovanosť divákov, trénerov a
pretekárov v depe, ale aj na tribúne a VIP

Umiestnenie loga je možné v
sekcii informačného softwaru.
Taktiež je možné púšťať
reklamné spoty
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Výsledková stena
Výsledková stena je určená najmä pre VIP hostí a média. Poskytuje množstvo detailných vo veľkej rozlišovacej schopnosti.

Ponuka výsledkovej steny obsahuje aj stan,
ktorý zastrešuje
monitory
a
chráni ich pred
vplyvmi
nepriaznivého počasia

Na výsledkovej stene je možné kombinovať zobrazenia, ako napríklad:
1. Live TV prenos
2. Live prenos GPS
3. On-line výsledky z podujatia
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LED obrazovka

Najvýznamnejšie zobrazenie videa
je na veľkoplošnej obrazovke, ktorá
je určená prevažne pre divákov na
podujatí

Technický popis
•
•
•
•

Základná veľkosť 6x4 metra
Hustota osadenia LED 10mm
Farebnosť podľa požiadavky réžie
8 m ground support ATC (konštrukcia)

Veľkosť a konfigurácia podľa požiadavky
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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: 36485195
DIČ: 2021727829

Nie sme platca DPH

Sme platca DPH

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok

Bankové spojenie:
VÚB Kežmarok
ČSOB Kežmarok

2545627355/0200
4000048117/7500

Email: stancel@videocom.sk
sporttiming@videocom.sk

www.sport-timing.sk
Tel.:
Fax:

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

stanceljaro
Štancelová Michaela
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