VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU ON-LINE PRO EXTRALIGU MUŽŮ
Formulář č.1: Vkládání zápisu – úvodní část
1.1. Vyplníte hrací
místnost z nabízených
možností
1.2. Začátek utkání
vyberete z rozevíracího
seznamu (hodiny a
minuty)
1.3. Vyplníte
rozhodčího a asistenta
(při psaní prvních
písmen se budou
rozhodčí nabízet).
Rozhodčí u stolu
nevyplňujete.
1.4. Vyberete
nehrajícího trenéra jen s platnou
trenérskou licencí.
1.5. Vyberete
z rozevíracího seznamu
vedoucího domácího a
hostujícího pracovníka
1.6. Pro vkládání sestav
a výsledků kliknete na
„Uložit a pokračovat“

Formulář č.2 / Vkládání zápisu
2.1. Vložíte sestavy
domácího a hostujícího
družstva (stačí v první
sérii dvouher). Po
vložení sestavy klikněte
na „Uložit změny“.
2.2. V rozevíracím
seznamu vedle jmen
hráčů se značí udělené
karty hráčům.
2.3. Výsledky
jednotlivých zápasů
zapisujte ve tvaru 5
(11:5) nebo -5 (5:11).
Skreč 101 nebo -101.
Výsledek 11:0 nebo
0:11 ve tvaru 100 nebo
-100. Výsledky a karty
se ukládají automaticky.
2.4. Po zadání jmen ve
čtyřhře klikněte na „Uložit změny“. Po odehrání čtyřhry klikněte na „Uložit změny“ zkontrolujte výsledek utkání a
klikněte na „Dokončit zápis“

Ukládat změny se musí vždy, když změníte jméno hráče a před kliknutím na dokončit zápis.
Výsledky a karty se ukládají automaticky a zároveň se zobrazují ve STISu.

Formulář č.3 / dokončení
3.1. Zkontrolujte
výsledky, udělené karty,
adresu a začátek utkání.
Pokud něco nesouhlasí
můžete se vrátit do
kteréhokoliv formuláře.
3.2. Doplňte konec
utkání, počet diváků,
připomínky vrch.
rozhodčího nebo
udělené karty
trenérům.
3.3. Příloha ANO/NE je
automaticky nastavena
na NE.
3.4. Vedoucí družstev a
rozhodčí zadají heslo,
které mají pro přístup
do Registru.
3.5. Po zadání hesla
klikněte na Uložit.
Pokud jsou hesla
správná, tak kolonky
zmizí.
3.6. Při chybně
zadaném heslu se
zobrazí chybové hlášení. V tomto případě z formuláře odejdete kliknutím na Zpět na hlášení.

ON-LINE zápisy jsou ve zkušebním a testovacím provozu. Případné připomínky nebo návrhy na
změny zasílejte na e-mail registracnikomise@ping-pong.cz

