
7KRÁT3 TECHNICKÝ RIDER

ZVUK   

POWER AMP A SOUND SYSTEM 
Promotér zajistí kvalitní PA, dostatečně silné pro daný počet lidí a dobře pokrývající prostor publika. V průběhu zvukové 
zkoušky a vystoupení bude našemu zvukaři k dispozici technik se znalostmi místní  techniky.  

Minimálně 3pásmový systém se subbasy (které nebudou umístěny na pódiu!) s nastavitelným  procesorem u FOH. 
Preferované typy: L-Acous>c, Adamson, Meyer, D&B, EAW. Výkon sound.systému by měl odpovídat přibližně 10W na 
osobu a zvukový tlak u FOH by měl dosáhnout úrovně 110 dB. Reproduktory by měly být nainstalovány v řádné výšce a 
se správným úhlem tak, aby poskytovaly nejlepší zvukovou produkci a maximální zvukovou čistotu.  

MIX 

Máme svůj vlastní pult MIDAS M32R a na pódiu 2 stageboxy DL153. Na ten je třeba stůl  1,2x1m uprostřed venue (ne pod 
balkonem). Pro monitory většinou vozíme další pult X32 Rack umístěný na podiu u stageboxů.  

Potřebujeme 2x Cat5e/6 kabel z pódia k FOH. Maximální délka kabelu 75 m. Kabel musí být připraven při příjezdu 
kapely, pokud prochází skrz prostory přístupné publiku, musí být zabezpečen bezpečnostním kanálem a kabely budou 
použité  jen námi, nikým jiným.

MONITORY  

Máme vlastní in-ear monitry (5x) - 1x bezdrátový + 4x na kabelu  

FREQUENCY LIST  

Dodáme na místě  
Prosíme, zkontroluje, zda ostatní vystupující nepoužívají stejná frekvenční pásma a pokud ano, přidělte nám frekvence, 
které nebudou rušeny.  

Přečtěte si prosím pozorně tento dokument. Pokud zjistíte, že jakýkoliv náš požadavek nejste schopni naplnit 
nebo vám není nějaká položka zcela jasná, obraťte se prosím telefonicky nebo e-mailem na kontakt uveden níže. 

MANAGEMENT: 
Jana Rychtaříková 
+420 725 118 433
 jana.rychtarikova@championship.cz  

ZVUK, TECHNIKA: 
Petr Klouček   
+420 608 251 569



SVĚTLA 

Pořadatel je povinnen zajistit na místě přítomnost proškoleného technika, který bude znalý místního světelného setupu.

Všechna světla musí být plně ovladatelná přes ovládací pult (možnost úplného zhasnutí scény).

Minimální požadavky na světelný setup:

FRONT 

2x světlo typu fresnel (množství a výkon odpovídající velikosti pódia)
2x blinder pro osvětlení publika
4x wash - moving head / LED par 

BACK

4x wash - moving head
4x spot - moving head (případně beam - moving head)

OSTATNÍ

1x hazer (výrobník mlhy) + větrák

FOH

umístění s výhledem na celou scénu, k dispozici stůl / nivtec alespoň 1x1m
ovládací pult ChamSys

Prosíme o zaslání informací o světelném setupu (patchlist, lightplot) v dostatečném předstihu před akcí 
(minimálně 10 dní před koncertem).

O případných odchylkách od tech. rideru prosíme včas informujte našeho osvětlovače. 
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STAGE

Minimální rozměry pódia 6x4m , dostatek XLR kabelu dle inputlistus,
2x riser pod bici 3x2m a pod klávesy 2x2m. 

ZDROJE PROUDU  

Organizátor odpovídá za řádný přívod proudu (16A, 230V, uzemněné), v případě nedostatečné ochrany ponese 
odpovědnost za případné škody na technickém vybavení kapely. Potřebujeme jeden přívod proudu na pozici stageboxu, 
na každou pozici muzikantů na podiu, a  jeden na FOH.   

INPUT INSTRUMENT MIC STAND - PROVIDE
1 Kick in B91

2 Kick Out D6 malý

3 Snare Up SM57 střední

4 Snare bosom 604 clip

5 HiHat C451 

6 Tom D2, 604 clip

7 Tom D2, 604 clip

8 Floor D4, SM57 střední

9 OH L Vlastní kond. Nebo C451 dlouhý

10 OH R Vlastní kond. Nebo C451 dlouhý

11 Drum Pad L Vlastní Jack / XLR

12 Drum Pad R Vlastní Jack / XLR

13 Subkick XLR 

14 Click Sampler Vlastní Jack / XLR

15 Bass XLR

16 Guitar E609, SM57

17 Sampler - Back vox Vlastní Jack / XLR

18 Sampler - Back vox Vlastní Jack / XLR

19 Sampler - Synth Vlastní Jack / XLR

20 Sampler - Synth Vlastní Jack / XLR

21 Keys DI Box 

22 Keys DI Box

23 VOC Štěpán SM58 - wireless dlouhý

24 Host
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MONITOROVÉ VÝSTUPY Z X32  RACK

1 BASS XLR

2 DRUMS XLR

3, 4 ŠTĚPÁN - VOC In Ear Sennheiser - Stereo

5, 6 GUITAR Stereo XLR

7, 8 KEYS Stereo XLR

24 Host

L+R            15+16 STAGERACK NEBO 7+8 FOH

HOSPITALITY RIDER

CATERING  

Po příjezdu kapely v šatně připraveno:  
5x čistý ručník  
6x voda neperlivá 0,5l  
3x voda perlivá 1,5l  
14x Pilsner Urquell  
3x kvalitní bílé víno suché  
1x kvalitní červené víno suché  
8x RedBull  
1x pálenka (hruškovice nebo meruňkovice ideálně lokální produkce)  

Sendviče a obložené mísy, ovoce, zelenina  

8x teplé jídlo dle dohody s bookerem (2x veg.) 

UBYTOVÁNÍ  

Ubytování zajištěno pro 8 lidí
3x singl
1x singl s vanou
2x double


