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Online školení

 První část zaměřena na klubové uživatele

 Druhá část zaměřena na pořadatele turnajů, rozhodčí

 Třetí část zaměřena na oblastní STK

 Čtvrtá část - diskuze a prostor pro dotazy



Role - Správce klubu

 V informačním systému vidí všechny licencované členy svého klubu včetně RČ

 U klubem pořádaných/schválených turnajů má právo měnit údaje

 Může přihlašovat licencované členy svého klubu jakékoliv kategorie na turnaje

 Nově má možnost přidělit roli „Správce přihlášek“



Role - Správce přihlášek

● Přihlašuje licencované členy svého klubu příslušné kategorie na turnaje

● V sekci „Přihlášky do turnaje“ vidí pouze turnaje příslušné kategorie

● Má přístup do sekce „Přihlášky nepotvrzení“ a „Oddílové přihlášky“



Role - Správce přihlášek
Co vidí Správce přihlášek v Informačním systému.



Role - Správce přihlášek
Důležité upozornění – pro online přihlášení je důležité, aby hráči měli platnou licenci

Systém nabízí k přihlášení pouze hráče s platnou licencí = kontrola licencí probíhá již 
při přihlašování



Odeslání přihlášky do turnaje
Při odeslání přihlášky do turnaje přijde na správce klubu/správce přihlášek nově 
emailová notifikace.



Pořadatelé turnajů
Dobré zachovat již na všechny turnaje (vyjma kategorie U8 – U11) možnost „Online 
přihlášení“, protože nově vznikla funkce „Exportovat do losování“, která umožní 
exportovat startovní listinu do starého losovacího programu



Pořadatelé turnajů
Výhodou používání online přihlašování je automatická kontrola licencí již při 
přihlašování.

Online přihlašování se dá u turnaje i vypnout = pořadatel turnaje si může sám řídit, 
zda chce použít online přihlášení či ne.



Pořadatelé turnajů
Co by měl pořadatel turnaje mít u svého turnaje vždy zadáno a zkontrolováno.



Pořadatelé turnajů
Nově může pořadatel přidávat k turnaji i další přílohy, které se pak u turnaje objeví 
na prezentačním webu- je to myšleno např. pro formulář objednávky ubytování, 
přehled vítězů turnajů atd.



Nahrání výsledků turnaje
● Importovat výsledky z GP- použijeme při použití starého losovacího programu

● Při použití starého losovacího programu je nutné nahrát výsledky ve formě 
pavouků do políčka „Výsledky“ u turnaje



Nahrání výsledků turnaje
● Importovat výsledky z TP- použijeme při použití TP

● Při použití TP programu je nutné u Turnaje nahrát url adresu na Tournament
Software



Nahrání výsledků turnaje
Pro nahrání výsledků z GP či z TP je důležité dodržet formát výsledkové listiny



Nahrání výsledků turnaje
● Po správném nahrání výsledků je pořadatel nově přesměrován na „Schválení 

výsledků“

● Po kontrole výsledkové listiny pořadatel odesílá výsledky ke schválení příslušné 
STK



Role - Oblastní STK

 Schvalování výsledků turnajů GP C-E za oblastní STK

 Kontrola zveřejnění propozic GP C-E turnajů příslušné oblasti

 Do budoucna-možnost zadání všech GP C-E turnajů v rámci oblastního TK do IS



Schvalování výsledků za oblastní STK
● Notifikační email na oblastní STK po nahrání výsledků pořadatelem/rozhodčím



Schvalování výsledků za oblastní STK
● Pomocí odkazu „Schvalování výsledků turnaje“ v emailu přejdeme na stránku 

„Schválení výsledků“ a pokud je vše OK, dáme „Schválit za oblastní STK“



Schvalování výsledků za oblastní STK
● Ke kontrole výsledků využijeme odkaz „Turnaj“ v emailu, který nás přesměruje na 

stránku detailu turnaje v IS, kde máme nahrané buď pavouky nebo odkaz na TS 
turnaje



Kontrola zveřejnění propozic
Na oblastní STK chodí nově notifikační email s výčtem turnajů GP C-E příslušné 
oblasti, kde nebyly doposud nahrané propozice



Diskuze a prostor pro dotazy...



Headline

Děkujeme za spolupráci!


