Nejčastější otázky a odpovědi
Můžu převést registraci na někoho jiného?
Ano, registraci lze převést na jinou osobu. Během on-line registrací je to zdarma, při prezentaci na
závod za mírný poplatek.
Co potřebuji na přeregistraci?
Na přeregistraci potřebujete iniciály nového závodníka, jakoby se sám registroval. Jméno, datum
narození, adresa, telefon, e-mail, jméno osoby v případě úrazu a kontakt na ni.
Je možná registrace i v den závodu?
Ano registrace v den závodu je možná na místě prezentace za zvýšené startovné
Co je kategorie ELITA?
Kategorie ELITA startuje jako poslední po odběhnutí všech kategorii. V této kategorii musí závodníci
překonat všechny překážky bez možnosti náhradního trestu. Pokud závodník nepřekoná překážku,
bude mu odstřižena značkovací páska, závodník může absolvovat náhradní trest. V cíli bude
přeřazen do kategorie OPEN.
Můžu si vybrat časovou startovací vlnu a běžet na začátku startovního pole?
Ne, startovní listinu děláme podle data registrace a přesuny ve startovní listině směrem dopředu
neděláme.
Jaké musí být složení týmů kategorie MIX?
Kategorie mix znamená, že musí být v týmu vždy minimálně jeden muž a žena.
Budou stejné medaile v Přerově a ve Frýdlantě?
Ne, medaile pro Frýdlant n/O budou jiné.
Dostanu potvrzovací e-mail o zaplacení startovného?
Ne nedostanete. Tím, že máte zaplacenou registraci na závod se objeví Vaše jméno ve startovní
listině na webu www.geroy.cz.
Potřebuje moje dítě úrazové pojištění?
Určitě úrazové pojištění pro dítě doporučujeme. Budeme běhat po lese, v nezpevněném terénu
atd.
Je možný společný start s kamarády?
Společný start v zásadě možný není, jedině v případě, že budete zaregistrováni v systému za sebou
na sebe můžete počkat.
Je možná vzájemná pomoc na překážkách?
Ano, na překážkách si mohou závodníci pomáhat, i když nejsou v jednom týmu.
Dodatečné vytvoření týmu:
Pokud jste minimálně 4 registrovaní jednotlivci a chcete dodatečně vytvořit tým, pošlete vaše
jména a název vašeho týmu na e-mail info@geroy.cz

Výměna závodníků – přepis startovného v rámci jedné kategorie - NA MÍSTĚ:
V případě, že místo Vás poběží náhradník a tuto změnu budete hlásit na místě, musí se Váš
náhradník prokázat vytištěným emailem s potvrzením o zaplacení startovného.

