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Podrobný časový plán Ecce Homo 2015 
 

 Pátek  5. 6. 2015  

00:00 uzavírka ulice Dvorská 
 

vedoucí PZS, vedoucí trati 
 

08:00 zahájení budování parkoviště záv. strojů vedoucí PZS 
09:00–19:00 administrativní přejímka na gymnáziu styk s jezdci, ved. org. odboru 
14:00 otevření PZS  - PEVEKO !!! vedoucí PZS 
14:00-18:00 akreditace novinářů, tisková zpráva před závodem vedoucí tiskového střediska 
14:30-19:00 technická přejímka vozidel v PZS hlavní technický komisař, vedoucí PZS 
15:00 pohotovost ředitelství ředitel, vedoucí org. odboru 
15:00 zasedání jury předseda jury 
16:30 kontrola závodní trati včetně spojení rozhlasu ředitel, delegovaní činovníci, vedoucí 

technického odboru 
17:30 operativní schůze pořadatelského sboru ředitel závodu 
18:30 přijetí delegovaných činovníků starostou města starosta, ředitel závodu 

 Sobota  6. 6. 2015  

05:30 otevření PZS vedoucí PZS 
   
06:00 sraz, poučení a rozdělení služeb pro zabezpečení tréninku: 
  Pořadatelská služba hlavní pořadatel 

  Hasiči velitel hasičů 

  policie ČR, městská policie velitelé policie 

  traťoví komisaři vedoucí traťových komisařů 

  pokladní služba hlavní pokladní 

  zdravotní služba hlavní lékař 

  spoje vedoucí spojení 

  speciální a doprovodné vozy vedoucí doprovodných vozidel 

 odjezd služeb na trať do 6:30 hod.  
07:00-17:00 akreditace novinářů vedoucí tiskového střediska 
06:50 kontrola pohotovosti a rozmístění pořadatelů, 

traťových komisařů a služeb na jednotlivých úsecích 
tratě, kontrola spojení 

zástupce ředitele, hlavní pořadatel, vedoucí 
traťových komisařů, hlavní lékař, vedoucí 
spojení 

07:00 ukončení uzavírky objížděk včetně označení vedoucí trati 
07:00 uzavírka závodní tratě – vůz policie, doprovodný vůz, 

pořadatelský vůz s červenými vlajkami  
(od cíle ke startu) 

Zástupce ředitele, zástupce policie, hlavní 
pořadatel, delegovaní funkcionáři, vedoucí 
trati, vedoucí doprovodných vozidel 

07:00-07:30 sestavení listiny převzatých jezdců styk s jezdci, hlavní technický komisař 
07:15 zasedání jury předseda jury 
08:00 vydání oficiální listiny převzatých vozů vedoucí organizačního odboru 
   
08:00 START 1. vozidla 1. sk. do 1. tréninkové jízdy 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

08:05-09:05 seřazení vozidel 1. sk v prostoru za cílem vedoucí cíle, ved. doprovodných vozidel 
09:05-09:35 svoz vozidel 1. skupiny z CÍLE do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
09:40 START 1. vozidla 2. sk. do 1. tréninkové jízdy 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

09:45-11:05 seřazení vozidel 2. sk v prostoru za cílem vedoucí cíle, ved. doprovodných vozidel 
11:10-11:40 svoz vozidel 2. skupiny z CÍLE do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
   
12:00 START 1. vozidla 1. sk. do 2. tréninkové jízdy 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

12:05-13:05 seřazení vozidel 1. sk v prostoru za cílem vedoucí cíle, ved. doprovodných vozidel 
13:10-13:40 svoz vozidel 1. skupiny z CÍLE do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
13.45 START 1. vozidla 2. sk. do 2. tréninkové jízdy 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

13:50-15:10 seřazení vozidel 2. sk v prostoru za cílem vedoucí cíle, ved. doprovodných vozidel 
15:10-15:40 svoz vozidel 2. skupiny z CÍLE do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
   
16:00 zveřejnění neoficiálních výsledků tréninku ved. org. odboru, hlavní časoměřič 
16:00 zasedání jury předseda jury 
17:30 Možnost dotazů k řediteli - ředitelství ředitel závodu 
17:00-17:30 otevření závodní tratě 

(dopr. Vůz s bílými vlajkami) směrem od cíle ke startu, 
otevření hlavní uzavírky tratě a objížděk 

zástupce ředitele, vedoucí trati 

17:05 odvoz materiálu z tratě, svoz pořadatelů a služeb určení funkcionáři 
18:30 vydání oficiálních výsledků tréninku a oficiální startovní 

listiny pro závod 
ved. org. odboru, hlavní časoměřič 

18:30 vydání Prováděcích ustanovení – řazení vozidel ředitel závodu, ved. org. odboru 
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Neděle  7. 6. 2015  

05:30-06:00 distribuce Prováděcích ustanovení organizační odbor, vedoucí PZS 
06:00 otevření PZS vedoucí PZS 
06:30 Sraz, poučení a rozdělení služeb pro zabezpečení závodu: 
  pořadatelská služba hlavní pořadatel 

  hasiči velitel hasičů 

  policie ČR, městská policie velitelé policie 

  traťoví komisaři vedoucí traťových komisařů 

  pokladní služba hlavní pokladní 

  zdravotní služba hlavní lékař 

  spoje vedoucí spojení 

  speciální a doprovodné vozy vedoucí doprovodných vozidel 

 odjezd vozidel se službami do 7:00 hod.  
07:00 Kontrola závodní tratě a rozmístění pořadatelů, 

traťových komisařů a služeb na jednotlivých úsecích, 
kontrola spojení 

zástupce ředitele, hlavní pořadatel, vedoucí 
traťových komisařů, hlavní lékař, vedoucí 
spojení 

07:00 ukončení uzavírky objížděk vč. jejich označení vedoucí trati 
07:40-08:20 kladení kytic k pomníkům ředitel závodu, delegovaní činovníci,hosté 
08:00 uzavírka závodní tratě – vůz policie, doprovodný vůz, 

pořadatelský vůz s červenými vlajkami (od cíle ke 
startu) 

Zástupce ředitele, velitel policie, hlavní 
pořadatel, vedoucí trati 

08:20 ukončení uzavírky tratě  
   
08:30 START 1.vozidla 1.sk. do 1. jízdy závodu 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

08:35-10:05 seřazení vozidel 1. sk. v prostoru za cílem vedoucí cíle, vedoucí doprovodných vozidel 
10:05-10:35 svoz vozidel 1. sk. z prostoru za cílem do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
10:40 START 1.vozidla 2.sk. do 1. jízdy závodu 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

10:45-12:05 seřazení vozidel 2. sk. v prostoru za cílem vedoucí cíle, vedoucí doprovodných vozidel 
12:05-12:35 svoz vozidel 2. sk. z prostoru za cílem do PZS vedoucí doprovodných vozidel 
   
12:45 START 1.vozidla 1.sk. do 2. jízdy závodu 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

12:50-13:50 seřazení vozidel 1. sk. v prostoru za cílem vedoucí cíle, vedoucí doprovodných vozidel 
13:50-14:20 svoz vozidel 1. sk. z prostoru za cílem do PARC 

FERMÉ a odstavení vozidel na 30 minut 
vedoucí doprovodných vozidel, 
vedoucí PARC FERMÉ 

   
14:30 START 1.vozidla 2.sk. do 2. jízdy závodu 

(za posledním vozidlem dva doprovodné vozy) 
sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 
vedoucí doprovodných vozidel 

14:35-15:55 seřazení vozidel 2. sk. v prostoru za cílem vedoucí cíle, vedoucí doprovodných vozidel 
15:55-16:30 svoz vozidel 2. sk. z prostoru za cílem do PARC 

FERMÉ a odstavení vozidel na 30 minut 
vedoucí doprovodných vozidel, 
vedoucí PARC FERMÉ 

   
16:30 ODJEZD vozidel k opravné jízdě (dle rozhodnutí 

ředitele závodu) 
vedoucí PZS 

   
16:30 zasedání jury předseda jury 
   
16:35 start prvního vozidla k opravné jízdě sport. tajemník, delegovaní funkcionáři, 

vedoucí doprovodných vozidel 
16:40-16:45 seřazení vozidel opravné jízdy v prostoru za cílem vedoucí cíle, vedoucí doprovodných vozidel 
16:50-17:20 Svoz vozidel z opravné jízdy z prostoru za cílem do 

PARC FERMÉ, odstavení vozidel na 30 minut 
vedoucí doprovodných vozidel, 
vedoucí PARC FERMÉ 

17:00 zveřejnění neoficiálních výsledků závodu ved. org. odboru, hlavní časoměřič 
17:00 Tisková konference ved. tisk. střediska 
   
17:30 otevření závodní tratě - doprovodné vozy (s bílými 

vlajkami) směrem od cíle ke startu 
zástupce ředitele, hlavní pořadatel, zástupce 
policie 

17:30-18:00 otevření všech uzavírek vedoucí trati 
17:40 odvoz materiálu z tratě, svoz pořadatelů a služeb určení funkcionáři 
18:00 otevření PZS, PARC FERMÉ a uzavírek Dvorská,  vedoucí PZS, vedoucí PARC FERMÉ 
18:00 slavnostní vyhlášení vítězů ředitel závodu, vedoucí protokolu 

 
ZMĚNY V ČASOVÉM PLÁNU JE MOŽNO PROVÁDĚT POUZE SE SOUHLASEM ŘEDITELE ZÁVODU 
Před každým startem je nutno prověřit telefonní spojení a zda je trať volná 
 
 

  Vlastimil Malík 
  ředitel závodu 


