
Instrukce k závodu distance HALF: Horská výzva 2021
(Věnujte prosím pozornost těmto instrukcím, kterými upřesňujeme následující body!)

1)Obsah registračního balíčku, který obdržíte u prezence v kanceláři závodu
2)Správné umístění startovního čísla
3)Správné umístění el.čipu pro zaznamenání vašeho času
4)Jak se el.čipem prokazovat na kontrolních bodech
5)Manuál značení trasy závodu

1)Obsah registračního balíčku, který obdržíte u prezence v kanceláři závodu
a)Startovní číslo se zavíracími špendlíky – nevrací se
b)Elektronický čip – vrací se v cíli(při nevrácení, poškození, či ztrátě bude po závodníkovi 
požadováno uhrazení pokuty 300,- Kč)
c)Mapa s trasou závodu s tímto manuálem na zadní straně – nevrací se
d)Poukaz na jídlo a pití v cíli – proti tomuto pásku získáte v cíli, v cateringovém stanu jedno
jídlo a pití zdarma v ceně startovného
e)Poukazy a propagační materiály partnerů – nevrací se
f)Pamětní předměty závodu: Tričko, Vak, Čelenka, Silikonový kelímek (pouze v případě 
zakoupení a úhrady při on-line registraci)

2)Správné umístění startovního čísla
Startovní číslo je nutné mít po celou dobu závodu viditelně umístěno ZEPŘEDU na hrudi, či
okolo pasu na gumě(zapůjčit gumu kolem pasu je možno v kanceláři závodu oproti vratné 
záloze 20,- Kč – vrací se v cíli)
Pozn.: Závodníci, kteří nebudou mít číslo viditelně umístěno na hrudi, či zepředu 
okolo pasu mohou být diskvalifikováni!

3)Správné umístění el.čipu pro zaznamenání vašeho času:
Čip je doporučeno mít připevněn pomocí stuhy a stahovací brzdičky na zápěstí, či paži ruky
tak, aby bylo možno jej na čipové kontrole, či v cíli závodu rychle přiložit ke čtecímu 
zařízení!
POZOR: V případě ztráty, poškození, či nevrácení čipu pořadateli bude po 
závodníkovi požadována jeho úhrada v částce 300,-Kč!

4)Jak se el.čipem prokazovat na kontrolních bodech
Na každé kontrole je nutné čip přiložit oranžovou stranou k označenému čtecímu zařízení,
které bude viditelně umístěno a označeno. Po přiložení je nutné vyčkat na el.tón, kterým 
zařízení ohlásí zaznamenání závodníka, tzv. „odčipnutí“. 
V kategorii Dogtrekking se prokazuje čipem pouze závodník, pes nikoliv!
(v případě, že by po přiložení čipu ke čtecímu zařízení nezazněl el.tón, informujte o tomto 
neprodleně obsluhu kontrolního bodu)!



5)Manuál značení trasy závodu

MODRÁ cedulka(na rozcestnících, křižovatkách a nepřehledných úsecích)

Značkovací červeno-bílá páska(okolo cesty na stromech, keřích apod.interval 70-100m dle 
členitosti terénu)


