
DÔLEŽITÝ OZNAM !!! 
 
Nakoľko nám bol dodatočne ochranármi stanovený limit 830 pretekárov, žiadame 
prihlásených pretekárov o uhradenie štartovného do 12.06.2017. Pretekári prihlásení bez 
uhradenia štartovného budú automaticky považovaní za náhradníkov a budú môcť štartovať 
len za predpokladu, že pri prezentácii budú ešte voľné miesta. Náhradníci so zaplateným 
štartovným budú automaticky doplnený na voľné miesta po termíne 12.6 2017.  Náhradníci so 
zaplateným štartovným v prípade naplneného limitu získajú mapy z 1.,2.,a 3. etapy bez 
nároku na štart, vo 4. etape im štart bude povolený, nakoľko táto etapa nepodlieha limitu. V 
prípade neuhradených doplnkových platieb do stanoveného termínu12.06.2017 nezaručujeme 
pretekárom voľné miesta v telocvični a rezervované obedy. Pri prezentácii už nebude možné 
požiadať o ubytovanie v telocvični.  
 

Dôležité!!! 
Pri uhrádzaní platieb uveďte do správy pre prijímateľa Referenčné číslo podľa 
orienteeringonline.net a mená pretekárov. V prípade že je platba za celý klub stačí uviesť iba 
referenčné číslo. 
 

IMPORTANT NOTICE !!! 
 
Since we additionally had be given a limit of 830 competitors by the guarders , we ask the 
registered competitors to pay the starting fee until 12.06.2017. Sign-in runners without 
payment will be automatically considered as substitutes and will be able to start only in case 
that there will be still vacancies at the presentation. Substitutes with payment will 
automatically be added to the vacancies after 12.6 2017. Substitutes with a paid entry fee in 
case of filled limit will receive maps of the 1st, 2nd and 3rd stages without permition of start, 
in the 4th stage the start will be allowed, Since this stage is not subject of  limit. In the case of 
unpaid additional payments until the deadline12.06.2017, we do not guarantee free space in 
the gym and reserved lunches. It will no longer be possible to apply for a gym at the 
presentation. 
 

Important !!! 
When you make a payment, please use the orienteeringonline.net reference number and the 
names of competitors in the message for the recipient. If you make the payment for whole 
club use just reference number. 
 


