Nový Knín, Oplocenka – krajský pohár v OB na krátké trati
Základní informace pro pořadatele
Závod: závod krajského žebříčku (Praha a středočeský kraj), veřejný závod
Termín: sobota 22.9.2018
Centrum: Nový Knín, dětský a sportovní areál Oplocenka
Prezentace: v době 9:00 – 10:00 hod.
Start: 00 = 10:30 hod.
Začátek pořádání: každý dle potřeb daného úseku, pokud není dané vedoucím úseku jinak, tak sraz
v 8:30 v Oplocence
Systém pořádání: všichni pořádající jsou rozděleni do jednotlivých týmů. Každý tým má svého
vedoucího, který má všechny potřebné informace a také zodpovědnost za daný úsek. Individuální
dotazy se řeší v rámci daného týmu.
Občerstvení pro pořadatele: zajištěno v rámci našeho oddílového prodejního stanu (grilované
hermelíny, domácí buchty), stravenky přidělují vedoucí úseků svým lidem
Parkování: přímo vedle areálu SK Oplocenka, část u tenisových kurtů bude přednostně sloužit
pořadatelům
Vyúčtování: příp. náklady související s pořádáním (nákup materiálu apod.) si nechte proplatit proti
dokladu od Jany Bochenkové (nejpozději do týdne po akci)
Děti OK Dobříš: pro ně je prioritou závodit, poté se zapojují dle potřeby do úseku ke svým rodičům
(dospělí naopak neběží, příp. si mohou zaběhnout mimo soutěž, pokud se prostřídají na svém úseku).
Ostatní důležité info:
• Oddílové oblečení (kdo má), ať jsme jako pořadatelé poznat.
• Přečtěte si pokyny, ať víte k závodům vše potřebné
• Nezapomeňte si nabít své telefony + uložit kontakty min. na členy svého týmu
Společná afterparty pro všechny pořadatele – v Oplocence po skončení závodu (až budou stažené
kontroly, uklizené shromaždiště a parkoviště – okolo 16 hod.?) – sdílení zážitků a otevřený účet :-)

Organizace závodu:
(první osoba je šéf daného úseku)

Ředitel závodu: Kamil Arnošt (724 855 140)
Hlavní rozhodčí: Martina Bochenková (t: 607 740 129)
Stavitel tratí: Pavel Janda (t: 724 305 216)
Zpracování výsledků / IT (3): Ondra Španěl (t: 732 756 814), Jindra Houska + Romana Snížková, +2 lidi
na rozdávání odměn pro děti při vyčítání: (= volní z prezentace = Jana N. aspol.)
Roznos kontrol (9): Pavel Janda (t: 724 305 216), Martina Bochenková, Jana Bochenková, Martin
Bambousek, Pavel Kučera, Kuba Foršt, Jana Forstereviczová, Honza Matys, Honza Hronza
Občerstvení na trati: není
Start – soutěžní kategorie (7) (organizace startu, výdej map):: Milan Bochenek (t: 608382580), Jana
Bochenková, Míra Petrilák, Petra Petriláková, Radek Gregor, Tahmina Gregor, Ruth Tachezy
Start – příchozí (4)(organizace startu, výdej map, modré fáborky na start): Petr Dudík (t: 777755732),
Pecklovi Martin a Jarmila, Radka Magazu

Roznos fáborků HD10L (2): Katka Havlíčková (t: 721 158 167), Vlasta Chmelíková
Cíl (2+2+1)(kontrola ražení v cíli, voda): Jirka Kopáček (t. 722 050 840), Alena Kopáčková (t:
720147799), + 2x Herynkovi, Michal Aschermann (zdravotník),
Shromaždiště (8) (parkoviště, infotabule, ozvučení, stupně vítězů, WC, odpadky): Vašek Lorenc (t:
731522500), Jirka Ouška, Tomáš Havlíček, Petr Chmelík, Petr Kašpar, Vlasta Snížek, Jan Hruška,
Marcela Lorencová (?)
Prezentace – soutěžní kategorie (3) (po závodě pomoc s výsledky): Jana Nová (t: 737 708 865),
Markéta Žižková, Romana Snížková (spojka na IT)
Prezentace – příchozí (4) (po závodě pomoc s vyvěšování a vyhlášením výsledků): Katka Arnoštová (t:
732 966 133), Jana Baštová, Monika Housková, Iva Konopásková (?),
Informace na shromaždišti (2) (vyvěšování pokynů, popisů, startovek, výsledků): Lenka Pavlíčková (t:
603 193 878), Daniela Koubková, Monika Hrdličková + děti
Občerstvení v cíli: Jirka Kopáček = součást cíle
Zdravotník: Michael Aschermann (t: 724361011) – v cíli
Fotodokumentace: Kamil Arnošt
Vyhlášení výsledků: Kamil Arnošt, Lenka Pavlíčková + pomoc s přípravou tým z prezentace pro
veřejnost (=Katka A. a spol.)
Prodej občerstvení (6) (Hermelín na grilu, domácí buchty): Honza Fiala, Jana Fialová, Anna
Nováčková, 2x Neuerovi (?)
Dětský koutek (3): Míša Matysová (t: 736275804), Jaroslava Žižková, Blanka Hrušková
Rezerva: pokud někdo není v seznamu a hlásil se na pořádání, dejte vědět. Bude jako rezerva pro
případ potřeby.
Rezervy na rozdělení:

Stav k 10.9.18

