
NEJJEDNODUŠŠÍ  
ON-LINE
PŘIHLÁŠENÍ
Vás/Vašeho dítěte
nebo
Vašich dětí
nebo
týmu - klubu
nebo
Vás a Vašich přátel
nebo
Vašich dětí a dětí 
Vašich přátel

Vítejte ve světě
HDREGISTRY

JAK SE 
ZAREGISTROVAT?

Začneme:
klikněte na 
PŘIHLÁŠENÍ



Stejně jako v 
předchozí Návodce:
Vyberte závod
(žlutý rámeček),
na který chcete 
Vaše dítě/děti/rodinu
přihlásit

Klikněte na 
ON-LINE 
PŘIHLÁŠENÍ
(červený ovál)



Stejně jako v 
předchozí Návodce:
Nad seznamem již
ON-LINE
přihlášených 
klikněte na odkaz

PŘEJDI NA 
FORMULÁŘ 
ON-LINE 
PŘIHLAŠOVÁNÍ



Nyní přejděte na 
web:

hynekmusil.cz

klikem na znak 
HDREGISTRY



Pokračujte na 
odkaz 

HDREGISTRY



Na stránce 
HDREGISTRY
pokračujte kliknutím 
na tlačítko 'ZDE' 
pod textem 
PŘIHLÁSIT DO 
HDREGISTRY

Tím přejdete na 
formulář, který Vás 
provede přihlášením 
Vás nebo člena 
Vaší rodiny

Vytvořte si svůj 
HDREGISTRY 
TÝM:
své děti
nebo
kamarádovo/ky děti
nebo 
celý tým



Nyní je třeba vybrat 
typ registrace člena 
Vašeho 
HDREGISTRY 
TÝMU

Vyberte licenci ČSC 
nebo registraci bez 
licence

Prostřední možnost 
- licence ČBU 
nefunguje



Vyplňte údaje o 
Vašem členu rodiny 
nebo o sobě

VÝBĚR KLUBU
ZÁPIS 
KLUBU/OBCE
Máte 2 možnosti:
a) Vyberte oficiální 
název klubu z 
předdefinovatelného 
seznamu - ten vidíte 
ve výřezu se žlutou 
šipkou

b) Pokud není Váš 
klub v nabídce nebo 
nejste členy 
žádného klubu, 
vypište do druhého 
políčka

E-MAIL
Zadejte Váš 
korektní e-mail, 
přijde na něj zpráva 
s pokyny pro druhý 
krok registrace



KONTROLA 
ZADANÝCH 
ÚDAJŮ Č.1

Nezapomeňte 
vyplnit kontrolní text:

OPIŠ TEXT:

   jkl



KONTROLA 
ZADANÝCH 
ÚDAJŮ Č.2

Pokud jsou údaje 
v pořádku  stiskněte 
tlačítko
POKRAČUJ



HOTOVO !!! :)

První fáze je 
ukončena, nyní se 
podívejte do své 
e-mailové schránky 
a vyčkejte na e-mail 
Potvrzení ON-LINE 
registrace



Na Váš zadaný 
e-mail Vám přišla 
takováto zpráva … 
Potvrzení ON-LINE 
registrace ... 
potvrzující ukončení 
první fáze 
HD registrace

Nyní ve Vašem e-
mailu klikněte na 
odkaz, který Vás 
převede zpět na 
web hynekmusil.cz
k dokončení 
HD registrace



Po stisknutí odkazu 
ve Vašem e-mailu 
se opět vrátíte na 
web hynekmusil.cz

TEĎ UŽ CHYBÍ 
JEN POSLEDNÍ 
KLIK

Poznámka:
pokud se po dokončení 
první fáze registrace 
podíváte na Seznam již 
registrovaných, ještě 
tam jméno Vašeho 
člena HDREGISTRY 
týmu neuvidíte

Jméno se zobrazí až po 
tomto dokončení druhé 
fáze



DOKONČENO!

Systém Vám právě 
prozradil Váš 
jedinečný 
HDREGISTRY 
KÓD, kterým se 
budete pohodlně 
hlásit na všechny 
závody
PPK*HK
MTB BIATLON
TALENT CUP

Tento Váš nový 
HDREGISTRY 
KÓD 
si pečlivě 
uschovejte, bude to 
to jediné, co budete 
potřebovat k 
přihlašování na 
závody

Tento 
HDREGISTRY KÓD 
taky najdete ve 
druhém e-mailu 
Potvrzení dokončení 
HD registrace



Nyní se můžeme 
vrátit zpět k 
zaregistrování 
dalšího člena 
Vašeho 
HDREGISTRY 
týmu

Celý 
HDREGISTRY tým 
je svázán jedním 
stejným e-mailem - 
to je hodně důležité!

Rád bych nyní vysvětlil 
rozdíl mezi VÝBĚREM 
klubu a VYPLNĚNÍM 
klubu/obce

Pokud si vyberete z 
předdefinovaného 
seznamu klub a 
zároveň vyplníte 
políčko KLUB / OBEC, 
systém si bude 
pamatovat pouze 
VÝBĚR KLUBU

VÝBĚR KLUBU má 
přednost před 
vyplněním políčka 
KLUB / OBEC



Pokračujeme 
registrací staršího 
syna

Nezapomeňte, celý 
HDREGISTRY tým 
je svázán jedním 
stejným e-mailem 
- to je hodně 
důležité!



Pokračujeme 
registrací starší 
dcery

Nezapomeňte, celý 
HDREGISTRY tým 
je svázán jedním 
stejným e-mailem 
- to je hodně 
důležité!



Pokračujeme 
registrací mladší 
dcery

Nezapomeňte, celý 
HDREGISTRY tým 
je svázán jedním 
stejným e-mailem 
- to je hodně 
důležité!

A je hotovo … nyní 
se můžeš hlásit na 
všechny závody 
PPK*HK, Talent 
CUP, seriál MTB 
Biatlon … viz 
poslední snímek :)



A je hotovo … 
nyní se můžeš 
hlásit na 
všechny závody 
PPK*HK, 
Talent CUP, 
seriál 
MTB Biatlon 
… viz tento 
poslední snímek 
:)

Děkuji za 
pozornost
Hynek MUSIL


