1) Místo závodu
Rakovník Jílák, Rakovník – náměstí, Jesenice
2) Sponzoři
Město, Jízdní kola Rezek - Rezková, Velo centrum David Jedlička, pekárna ? (ve formě
levnějších koláčků, nebo zadarmo), občerstvení? (ve formě nápojů zdarma
- S pí Vostrou bude jednat Monika, Šanovskou pekárnu osloví Joglovi
- Občerstvení – šanovská hospoda, osloví Robík
3) Prezentace závodu
-plakáty, vyvěšení plakátů – školy, obchody, mateřská centra – paleček, dráček, školky,
sokolovna, město, autobus.
- článek raport zajistí Monika, info ve zpravodaji zajistí Jirka K., Rakovnický Deník zajistí
Joglovi
- webové stránky – článek na píše Pavla za pomoci Libora N.
- email účastníci z loňského roku napíše Monika
4) Rozpočet
Viz. příloha
5) Povolení – město, životní prostředí
Budeme řešit? Na město napíše Monika
6) Draft závodu
- Viz. propozice, pravidla, harmonogram
7) Zdravotní zajištění
- Soňa Bechnerová + Lenka Bernardová
8) Občerstvení
Šanov ? Zajistí Robert, tak aby bylo na všechny závody
9) Pořadatelé
Viz. rozpis
10) Zvuk
Standa Brabec každopádně půjčí bednu a mikrofon
11) Materiální zajištění
- Vytyčovací pásky (4x500 m)
- Propisky
- Papíry
- Náplň tiskárna
- Svorky, elektrikářské pásky (600 ks)
- Stopky
- Pořadatelské vesty (Milan Sunkovský)
- Stan pro pořadatele (Milan Sunkovský, Rezkovi)
- Cedule „Závod MTB“ (Milan Sunkovský)
- Označení trati
12) Centrála (příkon spotřebičů?)
- Horolezecký klub
- Libor Němec + Libor Pešek
13) Toalety
- Kynologické cvičiště
- Toitoi !!!dle financí, spíše na Becker Cup u nás

14) Registrace
- On-line přihláška webové stránky, členi klubu budou automaticky přihlášení, jejich
rozřazení pak proběhne během tréninku
- Seznam účastníků, startovní listina, výsledková listina (zpracování výslekdů) – Já, Libor
Němec, Lucka Rosová (Láďa Hora) Zpracuje Libor Pešek
- Formuláře (Startovní listiny, výsledkové listiny)
- Vytištěné formuláře (přihlášky, prezenční listiny) vytiskne Monika
- Startovní čísla vytiskne Martin Rosa, Monika mu je pošle
- pokladna
15) Diplomy
- Vlastní výroba OK, vytiskne Jirka Kotlík
- Nechat vytisknout
- Elektronický diplom ?
16) , medaile
- objednat kovové (klasika) + štítek + stuha (cca 55,-Kč/kus)
- keramické? Dohoda s nějakým keramickým kroužkem za cenu materiálu, (dráček?) spíše
tato varianta, bude osloven Ráček a Lucka Rosová
17) Poháry
- Cca 5.000,-Kč, Braun Slaný OK
18) Startovní číslo
- A5!!! OK, vytiskne Jirka Kotlík
- Sami si nebo nechat udělat http://www.kartum.cz/inpage/tisk-startovnich-cisel/ (A5 21x14,8, ČB 7,50,- nebo barevný 12Kč)
19) Doprovodný program
- Mini bike park (J. Rajs) OK, zajištěn prostor kynologického cvičiště
- Vložený závod dospělých – každý závod na Jíláku? OK
20) Odměna v cíli
- Pekařství u Skoupých podmínky zjišťuje Monika
- Šanovská pekárna podmínky zjišťují Joglovi
- ???

21) Příprava závodu
- Postavení stanu pro registraci závodů a zpracování výsledků, stan u cíle + aparatura, stan pro
případ špatného počasí.
- Vytyčení tratí
- Vytyčení a vyčištění (posekání) parkovacích míst
- Toalety

-
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