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I. Půjčování SI 

 

1. Seznam rezervací  

Seznam rezervací je zveřejněn na webových stránkách MSKS OS, v části 

Informace/Dokumenty  

SI je rezervována automaticky pro pořádání závodů KŽ MSKSOS. 

 

2. Objednávka 

Oddíl (Objednatel), jež má zájem o vypůjčení sady, zašle nejpozději 14 dní před konáním 

akce objednávku na adresu správce sady (viz bod 5), kde uvede: 

(i) Datum konání 

(ii) název akce 

(iii) místo konání 

(iv) počet kontrol pro stavbu tratí 

(v) zápůjčka lampionů 

(vi) způsob převzetí SI (odpovědná osoba, datum, místo) 

(vii) způsob vrácení SI (datum, místo), sada se vrací ne později než 3 dny po 

pořádání akce. 

Objednávka je považována za přijatou teprve poté, co správce SI objednávku potvrdil e-

mailem na adresu objednatele. 

 

3. Předání – převzetí 

Každé předání/převzetí sady musí být zdokumentováno předávacím protokolem, je 

vyhotoven dvojmo, předávající i přejímací obdrží každý po jednom. 

Předávání SI přímo mezi oddíly (bez účasti správce SI) je možné pouze za předchozího 

souhlasu správce. Za stav sady po předání mezi oddíly zodpovídá přebírající fyzická 

osoba. 

Další povinnosti Objednatele jsou uvedeny v bodě IV a V, níže. 

 

4. Zásahy do SW 

Jakékoliv přeprogramování SI jednotky řady BSF8 a BSF7 (kromě 4 jednotek řady BSF7 

označených po stranách červenou páskou, pro případ selhání jiné jednotky), je zakázáno. 

 

 



II. Obsah SI 

 

A) Hlavní sada SPORTident 

- 50 ks SI jednotek BSF8 (101-150) – aktualizovat čísla (něco chybí) 

- 30 ks SI jednotek BSF7 (151-167, 2x clear, 2x check, 1x start, 2x 100, 2x Finish, 

4 programovatelné rezervní jednotky) 

- 17 ks stojanů pro jednotky BSF7 (151-167) 

- 10 ks Al stojanů pro jednotky BSF7 

- 11 ks Al "řídících" stojanů bez razících kleští (BSF7) 

- 47 ks Al stojanů pro jednotky BSF8 (101-150) 

- 2 ks stojanů 100 (s kleštěma) 

- 5 ks rezervních stojanů s kleštěma (pro BSF7) 

- 70 ks lampiónů 

- 3 ks vyčítacích SI jednotek BSF7 USB 

- 1 ks servisní čip "SERVICE OFF" 

- 1 ks servisní čip "PRINT RESULTS" 

- 1 ks servisní čip "OFF" 

- 1 ks programovací magnet 

- 2 ks adaptér LPT Cenronix->USB 

- 2 ks kufr pro oba druhy SI jednotek 

- 1 ks stojan bez kleští BSF7 (rezervní) 

- Samolepky 

- 4 ks vesta k roznosu kontrol (12 kapes) 

- 24ks SI čipů, čísla jednotlivých čipů:  

2011804, (pro další čísla SI neuvádíme prvních pět čísel 20118, dále uvádíme 

pouze koncové dvojčíslí SI) 07, 10, 11, 14, 16, 27, 40, 43, 44, 47, 53, 55, 56, 58, 

68, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 99 

Předpokládané maximální množství kontrol na roznos na jeden závod je 67 (výjimečně 

70, za předpokladu, že zůstane pouze 1 rezervní jednotka) 

 

B) Servisní sada SPORTident 

- 20 ks náhradních razících kleští 

- 20 ks šroubků a matek pro upevnění držáků SI jednotek 

- 9 ks držáků SI jednotek BSF8 

- 2x šroubovák plochý (velký a malý) 

- 1x imbusový klíč 2,5mm 

- Náhradní komponenty pro BSF7 = 6+2 ks držáků na SI jednotky (+ 2 pro 

upevnění na desku) 

- Poškozené komponenty sady = 9 ks poškozených stojanů bez kleští BSF7 (5 ks Al, 

4 ks Fe) 

 

C) Tiskárny 

- 1 ks tiskárna Epson TM-U220 pro tisk mezičasů včetně zdroje 

- 1 ks tiskárna Epson TM-U220 pro tisk mezičasů včetně zdroje v soukromém 

vlastnictví (pro rezervaci je nutné domluvit se se správcem sady) 

 

Součástí sady je jedna tiskárna pro tisk mezičasů. Papírové kotoučky a tiskařská páska je 

součástí sady pro tisk v přiměřeném množství. 

 

III. Ceník půjčovného: 

Hlavní sada SPORTident  = 1.000,- Kč/sportovní akce (etapa) 

Úhrady půjčovného je prováděn na účet MSKSOS dle předpisu správce SI. 

 

Osvobození od úhrad: 

Oddíly MSKSOS při pořádání závodů krajského žebříčku MSKSOS   

Soustředění SCM a SCD MSKS OS      

 



IV. Poškození materiálu nebo ztráty 

V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu vyplní oddíl "Protokol o poškození", 

kde uvede o jaké poškození či ztrátu se jedná, tento doručí správci SI (doručení e-

mailem možné). 

 

Částky k úhradě v případě poškození, ztráty některé časti sady, či jiného neoprávněného 

úkonu: 

SI jednotka     3.000,- Kč 

Vesta      500,- Kč 

Stojan     200,- Kč 

Lampion     80,- Kč 

Destička na upevnění SI jednotky  50,- Kč 

Poškození obalu SI jednotky  200,- Kč 

Ztráta oblastního SI čipu   700,- Kč 

Přeprogramování krabiček   500,- Kč  

Nevysušení/nevyčištění lampiónů a vest při předání 500,- Kč 

 

V případě ztrát/poškození správce SI stanoví předpis úhrady na účet MSKSOS, kterou 

zašle objednateli. 

 

 

V. Správce sady, povinnosti a kompetence 

Správce sady: 

Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 Opava 5 

tel.: 737 241  011 

e-mail: milan.bincik@gmail.com    

 

Objednatel je povinen: 

1. s dostatečným předstihem domluvit se správcem termín a místo převzetí sady. 

2. odevzdat SI sadu v předem dohodnutém termínu na dohodnutém místě v řádném 

a čistém stavu  tak, že 

o jednotky řady BSF7 budou řádně uloženy v kovovém kufru 

o jednotky řady BFS8 budou řádně uloženy v krabici 

o stojany pro kontroly budou seřazeny a svázány po pěti kusech. 

3. Objednatel ručí za jakékoliv škody či ztráty v plné výši dle ceníku dle článku IV. 

 

Správce sady je povinen  

1. přijímat a evidovat poptávky na zápůjčky 

2. předávat SI dle došlých objednávek, kontrolovat a přebírat SI zpět do své úchovy 

3. předávat podklady sekretáři MSKSOS pro vyúčtování  

o zápůjček, nejpozději do 5 pracovních dnů od konání závodu 

o poškození nebo ztrát, nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění 

závady/ztráty 

 

 
 

Tento dokument byl schválen předsednictvem MSKSOS a je platný od 10.12.2013. 
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