Strategija načrtovanja večjega tekmovanja

STRATEGIJA NAČRTOVANJA VEČJEGA TEKMOVANJA
1.

Kateri so trije najpomembnejši aspekti načrtovanja večjega IPSC tekmovanja?
Načrtovanje,
Načrtovanje in
Načrtovanje.

2.

Koliko časa traja v splošnem načrtovanje tekmovanja?
en mesec za vsako progo.

3.

Kateri so trije osnovni elementi tekmovanja?
strelske proge
organizacija
priznanje

4.

Kaj so prioritete prvega sestanka organizacijskega odbora?
določitev delovnih skupin
razdelitev nalog in izvajalcev
določitev časovnega plana poteka priprav

5.

Kaj naj se obravnava na nadaljnjih sestankih odbora?
preverja se, če izvajanje poteka po zastavljenem planu

6.

Naštej šest delovnih skupin (po področjih):
(glej spodaj)

Delovne skupine za izvedbo tekmovanja
Direktor tekmovanja
- koordinira izvajanje nalog in časovni potek dela posameznih delovnih skupin
- koordinira administracijo in službe na samem tekmovanju
Odbor za podelitev nagrad, priznanj
- denarni fond/sklad za nagrade
- načrtovanje otvoritvene prireditve
kdaj in kje
zastave, emblemi
govorniki (vabila)
uradne osebe (njihova predstavitev in govori)
- načrtovanje zaključne prireditve
kdaj in kje
denarni fond na razpolagi
govorniki (vabila)
jedilnik
program podelitve nagrad in priznanj
- prehrana in pijača na strelišču
koncesija za prehrano ali izvajalci/dobavitelji hrane
deljenje/prodaja hrane in pijače
Delovna skupina za zagotovitev nagrad in priznanj
nagrade in priznanja
po pravilih »tekmovalni sistem« za tekoče leto
informacije za in reklamiranje sponzorjev
Odbor za razpolaganje s sredstvi in denarnim fondom
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blagajnik
denarni fond
način odobritve porabe sredstev
Odbor za načrtovanje strelskih prog
osnutek in načrtovanje prog
shoot-off?
Delovna skupina za pripravo tiskovin in oznak, tabel in navodil na strelišču
logotip/znak tekmovanja
program za tekmovalce:
dopis za dobrodošlico
načrt strelišča, poti do strelišča itd.
načrti strelskih prog.
reklame in informativna pošta/vabila
registracijski formularji - prijavnice
kontrolni listi
formularji zahtevka za arbitražo
točkovni lističi
imenske nalepke za tekmovalce
opozorila za strelišče (uporaba zaščitne opreme je obvezna)
oznake in številke za posamezne strelske proge
oznaka varnostnega območja (puščica varna smer)
načrt strelišča, razporeda strelskih prog
razpored tekmovalcev v skupine (squadding)
potrdila o udeležbi na tekmovanju
(največkrat spregledana podrobnost, ki jo tekmovalci cenijo)
Skupina za zagotavljanje streliščne opreme (v sodelovanju z odborom za načrtovanje prog)
načrtovanje opreme (zaprek, itd) in določitev potrebne opreme
izdelava opreme (podstavki, posebni pripomočki glede na načrtovane proge)
seznam potrebne opreme
montaža in dekoracija
ureditev / barvanje streliščne opreme
nabava tarč, naprav za aktivacijo in stojal
Odbor za stike z javnostjo
obveščanje o dogodku
vabila medijem
posredovanje rezultatov
naprodaj:
značke tekmovanja, majice, kape, zastavice, uradno strelivo, oprema, video
posnetki, fotografije…
Glavni sodnik
varnost na strelišču
vsi udeleženci morajo ves čas nositi zaščitna očala in glušnike
kakšna priznanja dobi uradno osebje – posebno sodniki
denarni fond
potrebno število višjih sodnikov
potrebno število sodnikov
kronograf: skupina strelcev (squad) in sodnik tudi za progo s kronografom
arbitražna komisija: primeren prostor za zasedanje
pregledi prog za sodnike
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Streliščni mojster - gospodar
prva pomoč, komunikacija z reševalci
zastave organizatorja
IPSC zastave, SZPS emblemi
šotori, senčniki
mize in stoli
toaleta
največkrat spregledana a nujna oprema na tekmovanju
varnostna območja z mizami in oznakami (na vseh območjih)
prav tako pomembno, večkrat spregledana zahteva
oznake na strelišču (obvezna zaščita, pozor strelišče…)
oznake posameznih prog
podlage za pisanje rezultatov s prozornimi mapicami
pisala, ki delujejo tudi v dežju
točkovalne šablone
navodila za proge
sistem komunikacije med sodniki
plastične folije za tarče v primeru dežja
barva v pršilu za kovinske tarče
sistem označevanja/rezanja delnih tarč (netočkovni rob)
spenjalci in sponke
stojala za tarče
trak za označevanje kazenskih/nestrelnih tarč
rezervne tarče
tabla za objavo kontrolnih in končnih rezultatov in obvestil
voda, stoli, mize, senca, streha za sodnike (sonce/dež)
Obdelava podatkov
računalniki in monitorji, tiskalniki, napajanje, osvetljava
razpored strelcev v skupine
tekmovalci
sodniki
priporočeno je, da načrtujete premor za malico/kosilo
prijava na tekmovanje
potrditev prijave je večkrat spregledana podrobnost
načrtovanje točkovnih listov (dobro je, če so prilagojeni progam in kopirni)
MSS program in operater (SO)
skupek obrazcev, ki jih dobi tekmovalec ob registraciji
načrtovanje distribucije končnih rezultatov
po podelitvi morajo biti pribiti na oglasno desko, kar se dostikrat pozabi
Razpored tekmovanja
razpored in postavitev strelskih prog
tekmovanje za uradno osebje
registracija tekmovalcev
kje in do kdaj
otvoritvena prireditev
sestanek na tekmovanju (NROI, IPSC…?)
zaključna prireditev - podelitev
Prvi sestanek
določite vodje delovnih skupin
najpomembnejša je razdelitev nalog in določitev časovnih rokov
določite datume za vsa nadaljnja srečanja/sestanke odbora
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lastnosti tekmovanja
predvideno število tekmovalcev (največja kapaciteta za predviden čas. okvir)
skupno število ur streljanja na dan (odšteti kosilo)
povprečje naj bo 10 strelcev na uro
določitev slotov (za mednarodna tekmovanja)
tekmovalna kotizacija
število strelišč/prizorišč
število prog
časovni razporedi
določite časovne razporede in roke za delo vseh delovnih skupin
predvidevanja - projekcije
finančni načrt
odobritev porabe po skupinah/nalogah/izvajalcih
moštvo, člani, najeti delavci, pomočniki (plačila?)
sestanki (število, čas)
poročila delovnih skupin
razpored tekmovalcev v skupine strelcev (squadding)
Dobro je razporediti skupine strelcev tako, da izmenično streljajo na različno
dolgih progah, kar prispeva k enakomernemu časovnemu poteku, predvideti
je treba daljši čas za zahtevne proge, vrstni red strelcev naj bo določen, če ga
ne določijo strelci, ga mora sodnik
načrtovanje in izvedba grafičnih sporočil, priznanj, navodil, informacij, načrtov
pripraviti material za verifikacijo tekmovanja (pravočasno!)
pregledati seznam opreme in naprav na strelišču
razporediti višje sodnike po območjih
dokončati seznam opreme/tarč
vztrajati pri razporedu skupin strelcev
naročiti predmete za prodajo: majice, kape…
končna kontrola vse streliščne opreme in potrebnega materiala za postavitev/izvedbo
NE POZABITE:
»Ljudje delajo tisto, kar nadzirate, ne tisto kar pričakujete!«
Zakaj se tekmovalci sploh udeležujejo IPSC tekmovanj:
sposobnost
- preveriti, kako se lahko primerjam z najboljšimi v športu.
Zato je tako pomembno, da se prikažejo in razobesijo VSI rezultati, če je možno že
tudi delni, tako, da lahko VSI tekmovalci, ne glede na njihovo stopnjo, preverjajo
svoje sposobnosti.
prijateljstvo
- srečati ljudi, s katerimi si delimo podobne interese.
To je logično, vendar lahko pripomore domiselno razporejanje v skupine strelcev, da
se ti med sabo pomešajo, ne pa da se »grupirajo«na podlagi kakršnekoli pripadnosti.
To je tudi eden od razlogov, zakaj je priporočljiv skupni premor za kosilo.
učenje
- naučiti se čim več o IPSC streljanju.
Iz tega razloga je potrebno pomisliti, ali bodo imeli tekmovalci priložnost, da se na
naši tekmi naučijo kaj, kar bi jim lahko koristilo in kar bi odnesli s sabo.
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