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

Vítejte ve světě
HDREGISTRY

Začneme v menu , v 
levé části,
klikněte na 
PŘIHLÁŠENÍ



Vyberte závod
(žlutý rámeček),
na který chcete 
Vaše dítě/děti/rodinu
přihlásit

Klikněte na 
ON-LINE 
PŘIHLÁŠENÍ
(červený ovál)



Nad seznamem již
ON-LINE
přihlášených 
klikněte na odkaz

PŘEJDI NA 
FORMULÁŘ 
ON-LINE 
PŘIHLAŠOVÁNÍ



V této Prezentaci si 
vybereme možnost 
1) a do políčka 
zapíšeme/ 
překopírujeme Váš 
HDREGISTRY KÓD

Pokud máte více kódů, 
protože jste zaregistrovali 
více dětí/členů rodiny, 
pak sem stačí zadat 

jeden libovolný.

V tomto modelovém 
příkladu mám 
celkem šest 
HDREGISTRY kódů
mojote3639
mojmat4982
mojsta0459
mojsta1906
mojmla5660
mojmla0713

- do políčka vyplním 
třeba ten pro mámu 
HDREGISTRY 
rodiny :)



První velká výhoda 
přihlašování přes 
HDREGISTRY KÓD

Na jeden jediný kód 
lze přihlásit celý 
svůj HDREGISTRY 
TÝM

a)
nejprve vyberte 
členy 
HDREGISTRY 
Týmu, které budete 
hlásit na závod.
b)
u dospělých členů 
vyberte typ závodu 
a u ostatních 
zkontrolujte 
kategorii
c)
Pokračujte na odkaz 
'POKRAČUJ'

b)

c)

a)



Po zaškrtnutí 
příslušného počtu 
členů týmu, po 
určení typu závodu 
pro dospělé členy, je 
HOTOVO! :)

Rychlé, že? :)

Zde taky naleznete 
QR kód pro rychlou 
platbu startovného.
Stejný kód najdete i 
v e-mailu Potvrzení 
ON-LINE registrace

motto:
na jeden klik na 
odkaz POKRAČUJ 
je celý 
HDREGISTRY tým 
snadno přihlášen do 
závodu :)



Vrátíme se zpět na 
seznam již 
ON-LINE 
přihlášených 
najdeme zde celý 
Váš 
HDREGISTRY tým

Nyní se přesuneme 
do Vašeho e-mailu, 
kde si představíme 
druhou velikou 
výhodu přihlašování 
přes HDREGISTRY

pozn.:
červený terčík u 
každého jména 
Vašeho 
HDREGISTRY týmu 
znamená, že ještě 
není zaplaceno 
startovné



DRUHÁ velká 
výhoda přihlašování 
na závod přes 
HDREGISTRY kód:

Ať přihlásíte 
libovolný počet 
závodníků Vašeho 
HDREGISTRY 
týmu, vždy zaplatíte 
jednu celkovou 
částku na jeden 
jediný Variabilní 
symbol

Po přihlášení všech 
členů Vašeho 
HDREGISTRY 
týmu, Vám na Váš 
e-mail přijde JEDEN 
e-mail Potvrzení 
ON-LINE registrace 
s JEDNOU částkou 
na JEDEN variabilní 
symbol :)



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 
(díky HDREGISTRY: 
jedna částka na jeden 
Variabilní symbol)
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 :)



DODATEK 1:

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

a)
nejprve vyberte 
členy HDREGISTRY 
Týmu, které budete 
hlásit na závod.
b)
tento výběr není - 
závody pouze XCO
c)
Pokračujte na odkaz 
'POKRAČUJ'

b)

c)

a)



DODATEK 2:

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

a)
nejprve vyberte 
členy HDREGISTRY 
Týmu, které budete 
hlásit na závod.
b)
pokud má dospělý 
muž (v našem 
případě otec rodiny) 
licenci ČSC, může 
si ještě vybrat, jestli 
pojede kategorii 
expert nebo 
kategorie jen s 
licencí: elite(L), 
masters35(L) nebo 
masters50(L)
c)
Pokračujte na odkaz 
'POKRAČUJ'

b)

c)

a)



DODATEK 3:

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

a)
nejprve vyberte 
členy HDREGISTRY 
Týmu, které budete 
hlásit na závod.
b)
pro dospělé 
kategorie nebude 
možno vybrat XCO 
a zase tam, kde 
není plánován běh, 
nebude možné 
vybrat BĚH
c)
Pokračujte na odkaz 
'POKRAČUJ'

b)

c)

a)



STEJNOU 
VÝHODU MÁŠ I 
U DALŠÍCH 
SERIÁLŮ … 
podobně se 
můžeš hlásit na 
všechny závody 
PPK*HK, 
Talent CUP, 
seriál 
MTB Biatlon 
… viz tento 
poslední snímek 
:)

Děkuji za 
pozornost
Hynek MUSIL


