
Usmernenie pre použitie zväzovej časomiery na pretekoch 

zaradených do kalendára Slovenskej kanoistiky - sekcie 

hladkých vôd v roku 2021 

Zväzová časomiera - BTM (Blue TiMing) - www.canoeing.sk 

Postupnosť: 

1. Uzávierka prihlášok na preteky v Baracude je 4 dni pred prvým dňom pretekov do 20:00. 

2. Po uzatvorení prihlášok si časomerač stiahne súbor s prihlásenými klubmi a pretekármi 

z Baracudy a pripraví časový harmonogram pretekov v súlade s predbežným programom a 

podľa počtu prihlásených lodí v jednotlivých kategóriách. Tento zašle riaditeľovi pretekov e-

mailom na pripomienkovanie/schválenie. Po vyriešení všetkých pripomienok riaditeľ 

pretekov tento časový harmonogram schváli a zašle časomeračovi potvrdenie schválenia e-

mailom. 

3. Po schválení časového harmonogramu riaditeľom pretekov časomerač vykoná losovanie a 

vytvorí prvotný rozpis pretekov, ktorý zašle e-mailom (pdf) riaditeľovi pretekov a na                       

e-mailové adresy martin@mbielik.sk a canoe@canoe.sk. Tento musí byť zverejnený najneskôr 

48 hodín pred prvým štartom pretekov na Internetovej stránke zväzu - www.canoe.sk 

(Zverejnenie zabezpečí po prijatí e-mailu Martin Bielik alebo sekretariát SK SHV). 

4. Po zverejnení prvotného rozpisu, riaditeľ pretekov otvára elektronickú poradu e-mailom podľa 

usmernenia pre organizáciu elektronickej porady, kde zahrnie aj časomerača a vyzve vedúcich 

družstiev, aby zmeny zasielali na e-mailovú adresu časomerača. Časomerač ich následne 

zapracuje do rozpisu a potvrdí zapracovanie zmeny vedúcemu družstva odpovedaním na 

jeho e-mail. 

5. Elektronická porada končí deň pred prvým dňom pretekov najneskôr o 17:00. Po konci 

elektronickej porady časomerač vytvorí finálny rozpis, ktorý zašle e-mailom (pdf) riaditeľovi 

pretekov a na e-mailové adresy martin@mbielik.sk a canoe@canoe.sk (Martin Bielik alebo 

sekretariát SK SHV zabezpečí po prijatí e-mailu zverejnenie finálneho rozpisu na Internetovej 

stránke zväzu - www.canoe.sk). Riaditeľ pretekov zabezpečí vytlačenie finálneho rozpisu. 

6. Zmeny po konci elektronickej porady je možné nahlasovať len priamo hlavnému rozhodcovi 

počas pretekov prostredníctvom formulára zmien a najneskôr hodinu pred prvým štartom 

danej dĺžky trate. Tieto časomerač po schválení HR zapracuje do rozpisu. 

7. Časomiera SK SHV zverejňuje výsledky a losovania na internetovej stránke 

https://live.canoeing.sk/. Ak má usporiadateľ/riaditeľ pretekov záujem aj o tlač výsledkov na 

nástenku, je povinný zabezpečiť osobu s počítačom spolu s tlačiarňou, ktorá bude po zaškolení 

časomeračom tlačiť výsledky/losovania na nástenku. 

8. Ak má usporiadateľ/riaditeľ pretekov záujem aj o tlač diplomov je povinný zabezpečiť osobu 

(viď predchádzajúci bod), ktorá bude tieto diplomy tlačiť. Súčasne je nutné zaslať pdf vzor 

diplomu v dostatočnom predstihu (minimálne týždeň pred pretekmi) na e-mailové adresy 

martin@mbielik.sk a canoe@canoe.sk. 
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9. Po každom dni zašle časomerač výsledky z daného dňa (pdf) spolu s exportom časového 

harmonogramu (csv), výsledkov (csv) pre Baracudu a kompletný export dát (json) na e-mailové 

adresy martin@mbielik.sk a canoe@canoe.sk. Po poslednom dni pretekov zašle časomerač na 

tieto e-mailové adresy takisto kompletné výsledky (pdf), exporty pre Baracudu (csv) a 

kompletný export dát (json). 

Schválené ŠTK dňa 11. 3. 2021 

mailto:martin@mbielik.sk
mailto:canoe@canoe.sk

