
Návodka ON-LINE 
registrace na závod 
PPK*HK platnou 
licencí ČSC nebo 
vyplněním formuláře

Začneme v menu , 
v levé části,
klikněte na 
PŘIHLÁŠENÍ



Vyberte závod
(žlutý rámeček),
na který se chcete 
ON-LINE registrovat 
(nebo registrovat 
Vaše dítě nebo 
jiného člena)

Klikněte na 
ON-LINE 
PŘIHLÁŠENÍ
(červený ovál)



Nad seznamem již
ON-LINE
přihlášených 
klikněte na odkaz

PŘEJDI NA 
FORMULÁŘ 
ON-LINE 
PŘIHLAŠOVÁNÍ



Nyní je třeba vybrat 
jednu ze tří 
možností ON-LINE 
přihlášení

První možnost je 
HDREGISTRY 
(jiná návodka)

Druhá možnost je 
licencí ČSC 
- postup naleznete 
na konci této 
Návodky

Třetí možnost si 
nyní představíme:
Začněme vyplněním 
formuláře.
Vyplňte údaje o Vás 
či Vašem dítěti dle 
tohoto návodu. 
Jakákoli chybějící 
informace znamená, 
že Vás systém 
nepustí dále.

Hlavně 
nezapomeňte 
odmáčknout 
kolečko, že nejste 
robot



Sem na tuto část se 
dostanete jen pokud 
něco nevyplníte.
Doplňte všechny 
požadované 
informace (červeně 
vyznačené), jinak 
Vás systém nepustí 
dále.
Pokud hned na 
předchozí stránce 
vše vyplníte 
správně, tuto 
stránku vůbec 
neuvidíte.
Přeskočíte hned na 
tu další :)



Sem na tuto část se 
dostanete jen pokud 
jste starší 19-ti let

Kategorie dětské, 
žákovské a 
juniorské tuto část 
přeskakují

Nyní vyber typ 
závodu - pro různé 
závody může být 
výběr různý … viz 
dodatky této 
Návodky



Poslední kontrola:
vybraný typ závodu:
 BCO
určená kategorie:
 ženy35
 - pro náš modelový 
případ

Nyní se ještě 
můžete vrátit a 
opravit data

nebo
tlačítkem 
POKRAČUJ 
zapsat údaje :)



HOTOVO!

Zde naleznete 
QR kód 
pro okamžitou 
platbu startovného

Stejný obrázek 
najdete v e-mailu 
Potvrzení ON-LINE 
registrace



Váš e-mail 
Potvrzení ON-LINE 
registrace

Zde naleznete 
všechny důležité 
informace:
Pokyn k platbě 
startovného
nebo
Odkaz na obrázek 
QR kód pro rychlou 
platbu



Při platbě 
Startovného musíte 
vždy vyplnit 
vygenerovaný 
Variabilní symbol.
Prosím, vždy 
vyplňte ve Vašem 
příkazu k platbě.

Bez Variabilního 
symbolu nelze 
platbu správně 
spárovat

TEXT pro příjemce 
neumí automatický 
systém přečíst a 
správně platbu 
identifikovat
Vezměte prosím na 
vědomí, že na tento 
bankovní účet chodí 
platby za vícero 
závodů najednou.



Po zaplacení 
startovného 
si v seznamu již 
ON-LINE 
přihlášených můžete 
zkontrolovat, že 
Vaše platba v 
pořádku dorazila:
červený terčík se 
změní na zelený 
'NIKE'

Vyčkejte min 48 
hodin a pak mě 
kdyžtak 
kontaktujte :)



Nyní si představíme 
druhou možnost 
ON-LINE registrace 
licencí ČSC

Vyplňte Vaše platné 
číslo licence a 
stiskněte tlačítko 
POKRAČUJ



Sem na tuto část se 
dostanete jednak 
pokud nevyplníte 
správně číslo Vaší 
licence ČSC nebo 
necháte políčko 
prázdné

A druhak, pokud 
nemám Vaše číslo 
licence ČSC v 
seznamu, v tom 
případě mi ihned 
napište na 
info@pal-mtb.cz



Pokud je Vaše 
licence OK, zde nyní 
musíte vyplnit údaje, 
které na licenci 
nejsou a nutně jsou 
potřeba pro další 
fázi přihlašování.



A teď už je to stejné 
jako s předchozím 
postupem



DODATEK 1:

Předchozí postup 
platí pro většinu 
závodů PPK*HK 
2023
Výjimka č.1
TOUŠKOV

Přihlášení 
závodníka muže 
bez licence 
- rovnou se určí 
kategorie expert

b)

c)

a)



DODATEK 2:

Předchozí postup 
platí pro většinu 
závodů PPK*HK 
2023
Výjimka č.2
opět TOUŠKOV

Přihlášen dospělý 
muž s licenci ČSC, 
který si může vybrat, 
jestli pojede 
kategorii expert 
nebo kategorie jen s 
licencí: elite(L), 
masters35(L) nebo 
masters50(L)

b)

c)

a)



DODATEK 3:

Předchozí postup 
platí pro většinu 
závodů PPK*HK 
2023
Výjimka č. 3
ČERCHOV

pro dospělé 
kategorie nebude 
možno vybrat XCO 
a zase tam, kde 
není plánován běh, 
nebude možné 
vybrat BĚH

Děkuji za 
pozornost
Hynek MUSIL

b)

c)

a)


