
Enne võistlust:

Võistlusdokumendid (kujundamine, logode lisamine, põhjade ettevalmistamine) 30 €/h

Võistlejate registreerimine meie kodulehel: tulemas

Numbrite valmistamine (tk hind kokkuleppel, vastavalt alale ja materjali valikule)

Ühekordsed kiibid (tk hind kokkuleppel, vastavalt kiipide valikule)

Võistluspäeval registreerimine ja andmete sisestamine kuni 2h enne starti 2 €/inim

Võistluspäeval registreerimine ja andmete sisestamine alla 2h enne starti 5 €/inim

Võistlustulemuste tootmine:

Võistlejate arv: 100 200 200+

Info ettevalmistamine; fotosilmaga ajavõtt ja tulemuste tootmine, ilma vaheajapunktideta 200 300

Iga järgmine alustatud 100 võistlejat 100

Info ettevalmistamine; kiipidega ajavõtt ja tulemuste tootmine, ilma vaheajapunktideta 200 250

Iga järgmine alustatud 100 võistlejat 50

Mitmekordsete kiipide jagamine, kokku korjamine ja kontroll 50 50

Iga järgmine alustatud 200 võistlejat 50

Tulemuste kvaliteeti tõstvad lisad:

Elektrooniline vaheajapunkt 200

Telefonisidega vaheajapunkt 60

IPAD-iga fotofiniš ja andmetöötlus 50

UCI reeglitele vastav 2 kaameraga fotofiniš 500

Automaatne ringilugeja kiipide andmetel monitorile 50

Digitaalne kahepoolne 6 numbriga kell 50

Võistlust kaunistavad lisad:

Live-s lõpptulemused internetis www.kttiming.ee 20

Live-s tulemused vaheajapunktist rajal internetis www.kttiming.ee 20

Kaameraga filmimine finišipaigas WIFI (automaatne salvestus, hind per kaamera) 30

Kaameraga filmimine (20x zoom)võistlusrajal, operaatori teenus (hind 1 võistluspäeva kohta) 100

Kaamera rent (20x zoom)  (hind 1 võistluspäeva kohta) 50

Kaameraga filmimine vaheajapunktis (automaatsalvestus, hind per kaamera) 80

Vaheaja-, pöördepunktist pildi edastamine ja esitamine stardipaigas monitorile 200

Monitori rent 55" - 65" 50

Monitori rent 1,5 x 2,4m kuni 2 x 3m 300

Pildi edastamine ekraanile, finišijoonest kaugusega kuni 100m 50

Värviprinter 30

Abivahendid:

Helitehnika rent, (võimendus, kõlarid, 2 raadiomikrofoni, muusika esituse seade) 100

Telgi rent ja paigaldus 100

Aedade rent, transport ja paigaldus (30 aeda) 100

Generaatori rent ja transport (lisandub kulutatud bensiini maksumus) 50

Stardikaare rent ja paigaldus (alumiiniumist) 100

Kummilint finiši jooneks 5

Stardi-finiši sildid 5

Kogu atribuutika ja inimeste transport võistluspaikka ja tagasi:

Soomes ja Rootsis 0,46 €/km

Baltimaades, Poolas 0,30 €/km

Üritust teenindava brigaadi vajadusel majutamine kokkuleppel

NB! Käsitlemisele tulevad tellimused kus läbitavate kilomeetrite arv võistluspaikka ja tagasi  ei ületa kogu teenuse sooritamise lepingulist tasu.

Eelisolukorras on mitmepäevased võistlused!

Teenuse sooritamiseks on vaja elektrivoolu 220V (+- 0V), kaitsmega 6A korraldaja poolt

Oleme alati valmis uusi projekte läbi arutama ja nõustama, ka hinnakompromissid pole välistatud!

NB! Võimalik ainult enne võistluspäeva

NB! Suure ringide arvuga võistlusel kokkuleppel lisatasu

Põhimõtteline hinnakiri (hinnad eurodes):


