
Návod k on-line registraci 

1. Z úvodní strany klikněte na „Registrace“ v horní lište. 

 

2. Vyplňte všechny údaje v registračním formuláři. Plátce (první registrovaný závodník) musí vyplnit telefon a 

email pro kontrolu a potvrzení platby. U ostatních běžců jsou tyto kolonky volitelné. Každý, kdo vyplní 

telefon, dostane po závodě SMS s výsledným časem. Kolonka kategorie se vyplní automaticky podle data 

narození. 

3. Klikněte na tlačítko „Uložit“. Tím potvrdíte registraci závodníka a automaticky mu bude rezervováno číslo. 

Následně máte 30 minut na přidání dalších závodníků, objednání trik a závazné potvrzení objednávky.  



4. Další závodníky přidáte kliknutím na „Přidat dalšího běžce“ (max. 10 závodníků v jedné registraci). Postup 

vyplnění a uložení registrace dalšího závodníka funguje obdobně, jak je popsáno výše. Číslo se závodníkovi 

rezervuje ihned po kliknutí na „Uložit“. 

 

5. Po uložení závodníků můžete přejít k dalšímu kroku kliknutím na „Pokračovat“. 

6. V dalším kroku si můžete objednat oficiální i funkční trika VK. U příslušného trika vyberte velikost, počet a 

klikněte na „Koupit“. Cena zakoupených trik se automaticky přičte k celé registraci. (Zde je zobrazena pouze 

část stránky s výběrem trik). 

7. Všechna trika zakoupená v rámci 

jedné objednávky vyzvedává plátce (první 

uložený běžec) na výdejním místě proti 

jeho startovnímu číslu. Výdejní místo je 

jediné, a to na hlavní louce u podia. 

8. Dole na stránce „Výběr doplňků“ 

vidíte rekapitulaci celé objednávky. Pokud 

jste si jisti správností objednávky, klikněte 

na „Závazně objednat a zaplatit“. 

 

 

 

 



9. Po závazném potvrzení objednávky vyberte způsob platby: 

a. přes portál PayU, který Vás odkáže na internetové bankovnictví příslušné banky; 

b. on-line platbu kartou; 

c. platbu složenkou, která Vás odkáže na formulář s potřebnými údaji k platbě; 

d. platbu běžným bankovním převodem, který Vám vygeneruje potřebné údaje k platbě. 

 

10. Výběr platby potvrďte tlačítkem „Zaplatit“ a proveďte platbu zadaným způsobem. Zejména údaje pro platbu 

převodem a na účet doporučujeme ideálně rovnou vložit do bankovnictví nebo poznamenat, aby nedošlo 

k jejich ztrátě. Platba musí být připsána na náš účet do 3 dnů od potvrzení objednávky! Jinak bude zrušena. 

11. Na uvedený e-mail plátce přijde potvrzení objednávky s rekapitulací položek a odkazem na platbu. 

a. 

d. 

c. 

b. 

 


