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„JKR Ostrowski” - jest firmą specjalizującą się w pomiarze czasu na 
imprezach sportowych. Istniejemy od Stycznia 2012r lecz od wielu lat 
jesteśmy związani z działalnością sportową, początkowo czynnie 
uczestnicząc na poziomie mistrzowskim  w lekkiej atletyce zdobywaliśmy 
wiedzę na temat działania i pomiaru czasu wraz z tajnikami 
funkcjonowania sędziego. Tak zdobyte doświadczenie z bycia sędzią LA 
pozwoliło na sprawne działanie w organizacji i współorganizacji zawodów 
sportowych 

W roku 2016 przeprowadziliśmy ponad 75 imprez a od początku 
istnienia ponad 300 imprez  sportowych. Trzeba przyznać jasno nie robimy 
na ilość tylko na Jakość. 

Pomiar czasu to nie praca to nasza pasja, dlatego w każdy bieg 
angażujemy się aby był coraz lepszy i mógł się rozwijać.   

Ponad 95% organizatorów którzy rozpoczęli z nami współpracę są bardzo 
zadowoleni z naszego zaangażowania w bieg które często wybiega poza 
obszar pomiaru czasu.

Do tej pory współpracowaliśmy między innymi z takimi imprezami jak:

– „International Race Walking Tour” w Katowicach 
– Tyski Półmaraton (800 osób) 

– Tarnowska Dyszka  (700 osób)
– Myślenicki bieg uliczny (800 osób)

– Bieg Niepodległości w Krośnie  (800+ osób)
– MARATON Kukuczki AWF-KATOWICE 2014 (500 osób)

– Krakowski Bieg Świetlików (800 osób)

– A także wiele innych   

Przez ten okres działalności zdobywając kolejne doświadczenia 
udoskonaliliśmy nasze oprogramowanie i sprzęt do wysokiego poziomu.  

Jak wiemy na nic chęci i wspaniały sprzęt dlatego praktyka którą 
odbywaliśmy przez dużą część życia jest naszym atutem. 
Kolejnym naszym atutem jest własne autorskie oprogramowanie które 
przygotowujemy do każdej imprezy.

Używamy renomowanych urządzeń na najwyższym poziomie między 
innymi  ChronoTrack (Aparatura wykorzystywana na prestiżowym 
maratonie w Nowym Jorku.),RACE RESULT, oraz MOTOROLA
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  Typowy punkt pomiarowy naszej firmy

Składa się tylko i wyłącznie z naszego sprzętu

Nasza oferta podstawowa obejmuje :

-Wyniki drukowane na papierze w trakcie biegu w miarę pojawiania się 
dobiegających uczestników i umieszczane na tablicy ogłoszeń dla 
uczestników i zainteresowanych   

-Wyniki online (na żywo w internecie)   

-Tworzenie wyników w kategoriach wiekowych, dodatkowych np strażacy, 
samorządowcy ,duchowieństwo, mieszkańcy jakiejś gminy itd. 

-Galeria dla wbiegających na metę uczestników robiona przez fotografa 
h�ps://plus.google.com/u/0/photos/106456458301436128888/albums/5926567
195372765153?authkey=COq1y_nR6Inj8AE 

-Zegar świetlny dwustronny na mecie 

-Listy startowe do biura zawodów/oświadczenia
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-Listy startowe dla spikera

-Pistolet startowy

-Tablica świetlna z wynikami czołówki 
biegu.

-Zapisy online z dostępem do dość rozbudowanego panelu administratora

-Zabezpiecz\enie samego punktu mety pachołkami lub kilkoma barierkami 
jeśli to niezbędne

-Zapewniamy prąd na własny użytek jeśli to jest niezbędne 

-Zabezpieczenie czasu i kolejności na mecie przez dodatkowe urządzenia 
alternatywne nie dopuszcza do popełnienia błędów. 

OFERTA DODATKOWA

Zależna od indywidualnych ustaleń opcje dodatkowe 
nie muszą być związane z dodatkowymi kosztami 

-Chipy bezzwrotne dla większych imprez lub podniesienia rangi 
zawodów 

-Koszt wydruku numeru startowego wraz z chipami podklejonymi (2 szt)  

-Wydruk numerów startowych
-Koszt numeru kolorowego 17x20  na papierze odpornym na  
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czyli zawody przeprowadzone na chipach bezzwrotnych 3,8 zł brutto 
numer jest z agrafkami i przygotowany z przypisanym chipem prosto 
do biura zawodów.

warunki atmosferyczne / targanie. W pełnym kolorze wg dowolnego wzoru,

z agrafki i przygotowaniem chipów do biura to 1.45 zł brutto



-Posiadamy na stanie podium oraz pomoce to 
wytyczenia trasy.

-Posiadamy na wynajem 2 bramy dmuchane 

Pierwsza o wymiarach 8m x 4m wymiary zewnętrzne. Światło bramy to 
odpowiednio 6m x 3m 

Możliwość założenia własnych 
banerów o wymiarach
130cm długie x 90cm wysokie 
(rzep na banerze ząbki) 
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Druga o wymiarach 7m x 3,8m Światło bramy to odpowiednio 5m x 3m 

W czerwonych polach możliwość założenia własnych (rzep na banerze ząbki) 



-   Zegar   przystosowany do 
zamontowania na dachu samochodu 
pilotującego bieg (zegar 2 stronny) 

Znakomicie prezentuje się na biegach 
w miastach. 

-Zegary na punktach kontrolnych 
posiadamy 4 zegary świetlne 

-Telebim 80cali kolorowy  na którym można 
wyświetlać animacje  logotypy zawodów wraz z 
informacjami o czasie pozostałym do startu, 
wyświetlanie wyników zawodników. 

Telebim montowany jest na stelażu z możliwością 
wysunięcia go w górę do wysokości 4,5m 
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-Mocne halogeny LED do oświetlenia i 
zabezpieczenia linii startu/mety podczas imprez i 
biegów nocnych oraz kończących się wieczorową 
porą. Dzięki Technologi LED pobór prądu jest 
znikomy. Możliwość działania 4 sztuk na 1 agregacie 
wraz z resztą sprzętu do pomiaru czasu.

-Samochód przystosowany i zagospodarowany jako 
mobilne biuro zawodów 

-Możliwość wyświetlania na 47 calowym ekranie multimedialnym danych i 
czasu  zawodników  przebiegających przez linię mety na żywo 

-Pomiar czasu netto (nieoficjalny czas) Czas mierzony od przekroczenia 
przez każdego uczestnika linii startu do przekroczenia linii mety- jest 
istotny gdy jest duża ilość startujących zawodników i sam start trwa 
dłuższą chwilę 
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Spodobała Ci się nasza oferta?

 Nie czekaj pisz lub dzwoń

 odpowiemy na każde zapytanie.

Nr tel: 792544024

E-mail: Pomiarczasu@gmail.com 

Zapraszam także do zapoznania się z naszą działalnością na 
stronie 

https://dostartu.pl/JKR%20Ostrowski-op16
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