
Jak dołączyć do 
Wirtualnego Biegu Świętojańskiego?

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku jak dołączyć do Wirtualnego Biegu Świętojańskiego. Dowiesz się
z niej z niej jak w kilku prostych ruchach połączyć się aplikacją VRace by Sport Heroes, która da Ci zupełnie
nowe możliwości wirtualnych startów. To jest właśnie przyszłość!

W razie jakichkolwiek problemów pisz do nas na info@gpxgdynia.pl, pomożemy!

mailto:info@gpxgdynia.pl


Aplikacja VRace by Sport Heroes to narzędzie, na które czekali kochający
ruch! Wreszcie w jednym miejscu możesz mieć wszystkie swoje aktywności!
A to dzięki automatycznej synchronizacji z niemal wszystkimi dostępnymi na
rynku aplikacjami do monitorowania aktywności fizycznej: Garmin, Polar,
Suunto, Fitbit, Nike+, MapMyRun, Runkeeper, Health Mate, Rouvy,
Decathlon Coach, TomTom, Movescount.

Ponadto VRace by Sport Heroes to jedyna na rynku platforma do rejestracji
na biegi wirtualne. Sprawdź jej możliwości, dołącz do Wirtualnego Biegu
Świętojańskiego. Zapomnij o zrzutach ekranu i wysyłaniu ich do
organizatora. Tutaj wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym!



W pierwszej kolejności należy zarejestrować się do biegu tradycyjną i dobrze znaną drogą, 
czyli przez portal SlotMarket.pl. Po rejestracji, w przeciągu 48 godzin otrzymasz kod, który 
należy wprowadzić w VRace by Sport Heroes.

https://slotmarket.pl/event/details/213/grand-prix-gdynia-wirtualny-bieg-witojaski


1. Wejdź na https://www.myvrace.com/ i załóż konto. Jak? To bardzo proste!

W prawym górnym rogu strony widnieje opcja Log in. Kliknij.

https://www.myvrace.com/


2. Jeśli posiadasz już konto w aplikacji, lub jesteś użytkownikiem/uczestnikiem IRONMAN 
Virtual Club (VRace jest częścią Sport Heroes, z którego korzystasz podczas wirtualnej 
rywalizacji IRONMAN), skorzystaj z jednej z trzech opcji do logowania: 

- przez Facebook, 

- przez konto Google, 

- przez adres e-mail. 



3. VRace to nowe narzędzie, które zyskuje ogromną popularność w Europie. Spodziewamy się, 
że możesz nie mieć jeszcze konta, zatem w panelu logowania wybierz opcję Register.



4. Po wybraniu opcji rejestracji konta (Register), pojawi się prosty panel do wprowadzenia 
Twoich danych. Podaj je w następującej kolejności:

- Imię (FIRST NAME)

- Nazwisko (LAST NAME)

- EMAIL

- Hasło (PASSWORD)

Na koniec potwierdź klikając 
CREATE MY ACCOUNT



5. Po zalogowaniu do Twojego panelu zsynchronizuj konto z aplikacjami, których używasz 
podczas rejestrowania swoich aktywności. Z menu dostępnego po lewej stronie wybierz
Manage my apps. Pojawi się okno z aplikacjami dostępnymi do synchronizacji.

Postępuj zgodnie z instrukcją, w zależności od wybranych aplikacji. 



6. Pora dołączyć do Wirtualnego Biegu Świętojańskiego! Z górnego menu wybierz Virtual 
races...



… Zobaczysz listę dostępnych biegów wirtualnych. Wybierz ten, na który się 
rejestrowałeś/rejestrowałaś. Każdy dystans ma stworzony osobny profil. Jeśli podczas 
rejestracji na SlotMarket.pl wybrałeś/aś dystans 5 km, to również tutaj wybierz 5 km. 
W przypadku rozbieżności w wyborze dystansu, kod nie zadziała.



7. Wybrałeś/aś swój dystans? Świetnie! Teraz dołącz klikając SIGN UP.



8. Wprowadź kod, który otrzymałeś/aś od Grand Prix Gdynia na adres podany przy rejestracji 
na SlotMarket.pl. Potwierdź klikając w CONFIRM.

WAŻNE: Kod, który otrzymałeś/aś jest przypisany do konkretnego dystansu. Jeśli dokonałeś/aś
rejestracji np. na 5 km to kod nie zadziała przy zapisie na 10 km, czy na nordic walking.



POWODZENIA!


