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4. Doporučený časový harmonogram pro programy vyhodnocení 2011
Je striktně vyžadováno, aby doba hodnocení odpovídala programu v závislosti na velikosti populace
účastníka. Od účastníků se vyžaduje dodržení následujících plánů programu. Pokud je odlišný
program považován za vhodnější, je potřeba získat písemné povolení od generálního tajemníka.

1. doba hodnocení maximálně 7 hodin, populace 30 001 a více
08:15 hod.
08:30 hod.
10:30 hod.
12:30 hod.
13:30 hod.
16:30 hod.
16:45 hod.
18:15 hod.
18:45 hod.
19:45 hod.
20:00 hod.
22:30 hod.

Setkání s porotou na hlavní třídě – uvítání a prezentace. Skupinová fotografie.
Zahájení posuzování přivítáním a prezentací PP nebo DVD.
Přestávka na kávu, zahrnuta v době rozhodování.
1 hod. na oběd, zakončeno dopolední rozhodování v délce 4 hodin.
Konec oběda, zahájení odpoledního rozhodování.
Rozhodování ukončeno, přesun na hlavní třídu na počáteční diskuzi.
Počáteční diskuze porotců v délce 1 hod. 30 min.
Dialog s účastníky v délce 30 min.
Porota se vrací do hotelu.
Setkání poroty k přesunu na oficiální večeři.
Oficiální večeře v délce 2 hod. 30 min.
Návrat poroty do hotelu.

2.doba hodnocení maximálně 6 hodin, populace 5001 – 30000.
08:30 hod.
08:45 hod.
10:45 hod.
12:00 hod.
13:00 hod.
15:45 hod.
16:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
19:45 hod.
20:00 hod.
22:30 hod.

Setkání s porotou na hlavní třídě – uvítání a prezentace. Skupinová fotografie.
Zahájení posuzování přivítáním a prezentací PP nebo DVD.
Přestávka na kávu, zahrnuta v době rozhodování.
1 hod. na oběd, zakončeno dopolední rozhodování v délce 3 hod. 15 min.
Konec oběda, zahájení odpoledního rozhodování.
Rozhodování ukončeno, přesun na hlavní třídu na počáteční diskuzi.
Počáteční diskuze porotců v délce 1 hod. 30 min.
Dialog s účastníky v délce 30 min.
Porota se vrací do hotelu.
Setkání poroty k přesunu na oficiální večeři.
Oficiální večeře v délce 2 hod. 30 min.
Návrat poroty do hotelu.

3. doba hodnocení maximálně 4 hodiny, populace do 5000.
4-hodinové rozhodování může proběhnout podle výše uvedeného časového plánu, se 4-hodinovým
hodnocením non-stop, buď dopoledne nebo odpoledne. Půldenní volno může být využito k
cestování. Pokud čas na cestování vyžaduje, aby porota zůstala celý den, pak může být hodnocení
rozděleno, 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne s hodinovou pauzou na oběd.
Je však nezbytné, aby byly též zahrnuty různé zvláštní požadavky na rozvrh, jak je uvedeno
v sedmihodinovém a šestihodinovém rozvrhu.

