
Kontakt: si@tur.cz nebo tjn@centrum.cz, rezervujte alespoň 3 týdny před závody 

 

Nabídka pronájmu sady 

SportIdent 
 

Varianta č. 1 – pouze krabičky: 

- Kontroly 31 až 97 (vyjma 66, 68, 86 a 89), 2x 100 (65 kontrol) 
- Kontroly NULL, CHECK, FINISH, VYČÍTÁNÍ (po 2), START – pro HDR a P (1x) 

- Tři kontroly mají kabel s RS232 pro použití s radiokontrolou. 

- Čipy 10 ks SI9 + 15 ks pCard (max. 20 kontrol + start, kontrola, cíl. Vhodné 

pro dětské kat.)   

- Cena: 1500,- Kč/závod (etapa) 

 

Varianta č. 2 – komplet včetně stojanů a lampionů: 

- Kontroly 31 až 97 (vyjma 66, 68, 86 a 89), 2x 100 (65 kontrol) 
- Kontroly NULL, CHECK, FINISH, VYČÍTÁNÍ (po 2), START – pro HDR a P (1x) 

- Tři kontroly mají kabel s RS232 pro použití s radiokontrolou. 

- Stojany (72 ks) 

- Čipy 10 ks SI9 + 15 ks pCard (max. 20 kontrol + start, kontrola, cíl. Vhodné 

pro dětské kategorie) 

- Lampiony (75 ks) 

- Cena: 1900,- Kč/závod (etapa) 

 

Další nabídka: 

- Vesta pro zanašeče        40 Kč/ks 

- Rychlá termotiskárna s automatickým odřezem na tisk mezičasů vč. 3 roliček 

(přibližně 1000 závodníků) k dispozici 2 kusy   400 Kč/ks  

- Elektrocentrála Honda 2,2kW     500 Kč/den 

- Kompletní PC zpracování       1 500 Kč 

(tvorba startovek, vyčítání, zpracování výsledků a mezičasů, benzin) 

 

Podmínky používání: 

- Převoz materiálu hradí pořadatel závodu 

- Každý pořadatel je povinen vrátit zpět materiál v původním stavu a 

v dohodnutém termínu 

- Čísla na krabičkách a stojanech přelepujte jen výjimečně a po závodě vraťte 

do původního stavu 

- Ceny pro tréninkové účely dohodou 

 

V případě ztráty bude požadováno: 



Kontakt: si@tur.cz nebo tjn@centrum.cz, rezervujte alespoň 3 týdny před závody 

 

SI jednotka  2 700 Kč 

Stojan   300 Kč 

SI čip9  1000 Kč 

SI pCard  400 Kč

  

Lampion  100 Kč 

Vesta   700 Kč 

Termotiskárna 5 000 Kč 

 Elektrocentrála  25 000 Kč 

 

 


