LOKA TIMING, klub časomerilcev
KLUB ČASOMERILCEV LOKA TIMING je bil uradno registriran januarja
1995. Osnovni namen kluba je natančno merjenje časa na športnih
tekmovanjih, kjer je osnovno merilo uspešnosti čas, v katerem je opravljena
zastavljena naloga. Naši časomerilci merijo čase na tekmovanjih alpskega
smučanja, teka na smučeh, deskanja, krosa, gorskega teka, avtomobilizma,
motociklizma, rolkanja in še bi lahko našli kakšno posebno meritev. Že
nekaj let pa omogočamo poleg same meritve tudi objavo rezultatov z
morebitnimi izračuni ekip oz. kombinacij.
Zgodovina časomerilstva na loškem pa se je pričela že davnega leta 1970, ko
je podjetje Transturist na pobudo in s pomočjo smučarskih delavcev SK
Transturist kupilo prvo elektronsko merilno napravo znamke Omega. Prvi
merilci z licenco so bili Poljanec Franc, Jure Krajnik in Janez Debeljak.
Merilna naprava je imela startna vrata, fotocelice za evidentiranje prihoda v
cilj in mehanski kronometer. 'Elektronika' je zagotavljala odtis dnevnega
časa starta in cilja na trak. Ročno se je z odštevanjem dnevnih časov naredil
izračun časa tekmovalca. Že leta 1972 so nekateri dosedanji člani LT pričeli
sodelovati z merilno ekipo Omega: prva leta pri izračunu rezultatov potem
pa tudi pri samih meritvah.
V drugi polovici sedemdesetih let je SK Transturist nabavil novo
elektronsko napravo za merjenje časa proizvajalca HEUER. V kompletu sta
bili dve napravi: že bolj elektronski kronometer Centigraph, ki je beležil
dnevne čase na trak in trije Centispliti, ki so omogočali merjenje treh čistih
časov (tako da je bilo naporno odštevanje dnevnih časov potrebno le v
izrednih primerih). Funkcionarji SK Transturist so v celoti zaupali
upravljanje nove merilne naprave naši mladi ekipi. Ekipa se je kalila na
tekmovanjih, ki jih je prirejal smučarski klub. V letu 1981 pa je prvič merila
čase na Pokalu Loka in Mladinskem evropskem prvenstvu.
V tem letu smo s pomočjo podjetja RIC Alpetour naredili programsko
opremo za obdelavo rezultatov. Oblikovalske predloge biltena, katere je
pripravil Hafner Matjaž, so postale nekak standard za vse bodoče biltene
smučarskih tekmovanj v Sloveniji.
Časomerilska ekipa je postajala vse močnejša in samostojnejša. V prvi
polovici osemdesetih je SK Alpetour nabavil novo časomerilno opremo
proizvajalca ALGE. Kar nekaj sprememb je bilo na startnih vratih,
fotocelicah in predvsem na kronometru, ki je postal v bistvu računalnik. S

tem so se tudi povečale možnosti uporabe časomerilne opreme: paralelna
tekmovanja, grupni starti, izpis rang list itd.
Leta 1986 smo člani časomerilne ekipe na sejmu v Innsbrucku navezali stike
s samim proizvajalcem ALGE. Rezultat te naveze je bilo zastopstvo na
našem trgu, kar nam je zagotavljalo stik z razvojem in možnost nakupa
opreme po ugodnejših cenah. V tistih letih smo bili uspešni tudi pri
organizaciji Belih plesov, ko smo uspeli privabiti v hotel na ples veliko
loških smučarjev.
V začetku devedesetih let smo dobili prvi prenosni računalnik TOSHIBA
T2300 in zato je bilo potrebno pripraviti programsko opremo za PC okolje.
Nova časomerilna oprema je omogočala prenos podatkov iz časomerilne
opreme direktno v računalnik – odpadli so ročni vnosi in kontrole, zato so
bili lahko uradni rezultati objavljeni kmalu po prihodu zadnjega tekmovalca
skozi cilj.
Vse večja samostojnost časomerilne ekipe je oblikovala pobudo, da bi
ustanovili samostojni klub časomerilcev, ki bi prevzel odgovornost za to
področje: od nabave opreme, izobraževanja članov, do kvalitetnega merjenja
časa z objavo rezultatov na vsakem nivoju tekmovanja: tako na klubskih kot
evropskih nivojih.
Danes ekipa 14 usposobljenih članov uporablja pri svojem delu:
• pet kompletov standardnih časomerilnih naprav TDC
• dva kompleta časomerilne naprave TIMMY
• štiri semaforje za objavo časov in startnih številk
• štartno uro
• prenosni računalnik
• tiskalnik
Ta oprema je dokaz, da smo uresničili naše pobude. Kljub temu, da je za nas
vsako tekmovanje enako pomembno, saj mislimo, da si vsak tekmovalec
zasluži kvalitetno izmerjen in objavljen rezultat, s ponosom omenimo, da so
za nami tudi velika tekmovanja kot so:
vsakoletni Pokal Loka, FIS tekmovanja alpskih smučarjev, evropski pokal
deskarjev, državna prvenstva alpskih smučarjev, deskarjev in drugih panog,
olimpijski festival mladih, državna tekmovanja učencev in dijakov v
smučanju, deskanju in gorskem teku. Leta 1994 smo bili v okviru ALGE
tudi kandidat za merjenje na olimpijskih igrah v Lillehammer-ju na
Norveškem.

Časomerilna ekipa je bila vedno uspešna predvsem zaradi dobrih odnosov
med člani, ki se kalijo tudi na raznih družabnih srečanjih. Iz tradicionalnega
vsakoletnega jadranja članov ekipe so jadralski navdušenci leta 2001
ustanovili Jadralsko sekcijo Loka Timing, ki vsako leto združuje večje
število ljubiteljev jadranja.
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