
Ahoj všem,

běh a zdravý životní styl je to nejlepší proti všem
nemocem a česká krajina je tou nejkrásnější
tělocvičnou. Tak pojďme běhat, potkávat se a bavit
se! A pokud dokonce organizujete nějaký závod,
koukněte na nabídku, kterou jsme pro Vás připravili.

Přidejte částku ke startovnému, riziko malé účasti neseme s vámi.
Cena za běžce při účasti 251 - 400 běžců. Cena za běžce při účasti 151 - 250 běžců.

Cena za běžce při účasti 101 - 150 běžců. Cena za běžce při účasti 51 - 100 běžců.
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V ceně služby jsou zahrnuty následující položky:
- špičková čipová RFID časomíra s anténami dle

dispozic cílového prostoru
- přihlašovací systém s platbami předem (bez nutnosti

založení účtu na našich stránkách) přes bezpečnou
platební bránu

- vyřešení GDPR problematiky
- on-line průběh závodu na tabletu pro moderátora
- výsledky průběžné a neoficiální
- oficiální výsledky ihned po uplynutí lhůty na protesty
- článek o závodě na www.primabehy.cz
- přídavné služby jsou v Ceníku na rok 2022

Pohled do útrob jedné ze sad naší časomíry, v rozvaděči
jsou i záložní zdroje, SQL server, WIFI 4G router a RFID
brána. Použité řešení zajišťuje vysokou dostupnost.
K technicky dobře zvládnutému závodu ale skvělé
vybavení nestačí. Nevyřeší ztrátu čipu nebo jeho
prohození mezi závodníky. Používáme metodu “čtyř očí”,
každý systém má zálohu a v případě jeho selhání lze i tak
stanovit pořadí. Máme zkušenosti z desítek závodů ročně,
víme, kde může nejsnadněji dojít k přehmatům a chybám,
společně s organizátory eliminujeme tato místa.
Na závodech neexistují naše problémy a vaše
problémy. Jsme s organizátory jeden tým, prožíváme s
nimi přípravy, registrace, mrzí nás nedostatky a
radujeme se z úsměvu každého účastníka.
Zašlete nám nezávaznou poptávku na info@primabehy.cz
Na rok 2022 se nám plní termíny, můžeme vám udělat
předběžnou rezervaci. Mimo běžeckých měříme i závody
cyklistické a OCR. Máme unikátní systém pro intervalové
starty. Naše další služby a více o nás můžete najít na
webových stránkách www.primabehy.cz

Čipy můžete zvolit jednorázové, které se nalepí na každé
startovní číslo. Jejich cena je 11 Kč/ks. Nebo plastové
čipy pro vícenásobné použití. Materiál pásků je měkký,
přilne k noze a při běhu na něj rychle zapomenete.
Uchycení je na suchý zip. Pásky po každém použití
dezinfikujeme parou při teplotě 95°C. Veškeré námi
používané čipy jsou pasivní, to znamená, že nic
nevyzařují. Jde o stejnou technologii, jakou je značeno
např. oblečení v obchodech.

Při každém závodě provádíme měření celkového
elektromagnetického pole RFID antén. Můžeme tak zvolit
jejich ideální geometrii a mít jistotu, že nepřekračujeme
hygienické normy.

Na shledanou na vašich závodech se těší
Tým Prima běhy

Společnost Prima běhy, s.r.o je plátcem DPH, veškeré ceny uvedené v letáku jsou uvedeny bez DPH.
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