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K TO S M E A Č O R O B Í M E

Sme spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnym meraním športových
podujatí, usporiadateľskými službami a správou stránky horskybeh.sk.
Organizátorom športových podujatí poskytujeme jednoduché riešenia
pre kvalitnú realizáciu športového podujatia pod jednou strechou.
Vaše podujatie spropagujeme, zrealizujeme a zmeriame.
Môžete si vybrať ktoré naše služby využijete a poskladať si tak
riešenie podľa svojich potrieb a predstáv.

ČASOMIERA

Používame modernú techniku založenú na technológii RFID a
počítačové spracovanie dát pomocou profesionálneho meracieho
softwaru RaceTec.
Meriame prostredníctvom nevratných čipov na štartovom čísle, alebo
vratných čipov na nohu. Na upevnenie čipov na nohu požívame
komfortné neoprénové pásky ktoré neodierajú pokožku pretekára.
Naše softwarové vybavenie nám umožňuje špičkové spracovanie
výsledkov v reálnom čase, vyhodnocovanie konečných ale i
priebežných výsledkov jednotlivcov a tímov, pohárov a tiež rôzne
priebežné štatistiky podľa požiadaviek.

ČASOMIERA

Naviac ponúkame live výsledky online, alebo on-site na veľkoplošných
obrazovkách, posielanie výsledkov cez SMS, live info displej pre
moderátora, on-site tlač diplomov atď.
V rámci predpretekových služieb realizujeme umiestnenie propozícii,
prihlasovania a manažmentu platieb na našom webe, tlač štartových
čísel na špeciálny netrhavý materiál vrátane grafického návrhu, atď.
Meranie realizujeme z vlastného stánku 3x3m, ktorý pôsobí v
priestore cieľa nerušivo a esteticky.
Na meranie nepoužívame smerové bočné antény, ale tzv. „koberce“.
Ročne meriame niekoľko desiatok podujatí. „Cez cieľ“ nám prejdú
tisíce pretekárov.

U S P O R I A DAT E Ľ S K É
S L U Ž BY

Vieme vám zabezpečiť služby a materiál spojené s organizáciou
športového podujatia.
Máme mnohoročné skúsenosti s organizáciou športových podujatí a
vieme poskytnúť cenné rady a potrebný materiál.
Služby: Konzultácie počas príprav podujatia, moderovanie,
manažment prihlásených, bezpečnosti, tratí, prezentácie, štartu a
cieľa ... všetko spojené s org. športového podujatia.
Prenájom materiálu: Nafukovacie oblúky (6 a 8m), kužele, ozvučenie,
nádoby na pitný režim, zábrany, stany, stoly, stupne víťazov, vesty ...
Materiál privezieme, namontujeme, demontujeme a odvezieme.
Predaj: Za výhodné ceny dodávame štartové čísla, medaile a trofeje.

U S P O R I A DAT E Ľ S K É
S L U Ž BY

Máme odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa
a bezpečnostného manažéra podľa zákona č. 1/2014 Z. z. - Zákon o
organizovaní verejných športových podujatí.
Disponujeme tímom skúsených ľudí ktorí sa venujú organizácii
športových podujatí. Ročne (spolu)organizujeme 8 podujatí. „Cez
ruky“ nám prejdú tisíce účastníkov.

Dvojklikom spustíte video z youtube

HORSKYBEH.SK

HORSKYBEH.SK: Vlastníme a spravujeme webovú stránku
www.horskybeh.sk a FB stránku horskybeh.
Naším klientom z radov organizátorov horských behov ponúkame
možnosť prezentovať svoje podujatia prostredníctvom týchto stránok,
vrátane možnosti vytvoriť vlastnú mikrostránku o svojom podujatí kde
môžu zverejňovať propozície, výsledky, fotky atď.

NAŠE REFERENCIE

Časomiera
Sme exkluzívny partner Slovenskej triatlonovej únie.
Ďalej: Slovenský atletický zväz, Cross Country Baba-Kamzík, Beh
Gáňom, Krasňanská kúria, Lamač-Stupava, PomléRun, RETRO
Birthday Run, GútorRun, Dračí kros ...
Usporiadateľské služby
Naše vlastné podujatia: Cross Country Baba-Kamzík, Zoborskou
lesostepou, Dračí kros.
Spoluorganizované podujatia: PomléRun (www.pomlerun.sk),
GútorRun (www.dobehnima.sk), RETRO Birthday Run
(www.retrorun.sk) ...

KO N TA K T

... a čo môžeme urobiť pre vás?
Dušan Harangozó - usporiadateľské služby, prenájmy, cenové ponuky
+421 905 253 923
Dusan.Harangozo@SunBell.sk

Peter Soľár – časomiera, webstránky
+421 905 269 724
Peter.Solar@SunBell.sk

