
Návod na vyplňování on-line zápisů  

1. Po přihlášení do Registru v menu KLUB kliknete na DRUŽSTVA KLUBU Obr.01. Otevře se formulář PŘEHLED 

DRUŽSTEV Obr.02. V první části jsou zobrazena družstva, kterým byla schválena přihláška. Ve spodní části jsou 

zobrazena všechna družstva oddílu.  

 
Obr.01 

2. Přehled družstev – v horní části je možnost editovat družstvo (oprava přihlášky) po schválení přihlášek veškeré 
změny hlaste e-mailem. Ve spodní části se zadávají výsledky družstva kliknutím na ikonu 10:0. Po kliknutí se 
otevře formulář hlášení výsledků Obr.03. Zde je možné upravovat soupisky, kliknutím na siluetu. 

 
Obr.02 

3. Hlášení výsledků družstva – kliknutím na vložit online zápis se dostanete na 1.část on-line zápisu. 

 
Obr.03 
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4. Vkládání zápisu – formulář č.01. Obr.04 
4.1. Hrací místnost – vyberete z nabídky, pokud máte schválenou hrací místnost nebo vypíšte adresu do volného 

pole 
4.2. Začátek utkání – z nabídky vyberete hodinu a minuty 
4.3. Delegovaní rozhodčí – vrchního rozhodčího vyplňte pomocí našeptávače. Po napsání prvních písmen se 

postupně zobrazují jména rozhodčích s platnou licencí. Pokud rozhodčí není – nevyplňujte. 
4.4. Vedoucí družstev – musí se vyplnit u domácích i hostů. Na základě uvedeného jména se potvrzuje konečný 

zápis o utkání. Po napsání prvních písmen se postupně zobrazují jména. Po zobrazení daného jména, 
kliknete na něj. Musí se zobrazit v buňce. 

4.5. Uložit a pokračovat – po kliknutí na tuto ikonu se přepnete do 2 formuláře, kde se zapisují sestavy a 
výsledky jednotlivých zápasů 

 

 
Obr.04 
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5. Vkládání zápisů – formulář č.02 Obr.5 

5.1. Červeně označené pole – v rozevíracím seznamu vyberete hráče domácího družstva. Každé pole jeden hráč. 
V pořadí čtyřhry a dvouhry 

5.2. Modře označené pole – z rozevíracího seznamu vyberete hostující hráče. 

PO ZAPSÁNÍ OBOU SESTAV KLIKNETE NA ULOŽIT ZMĚNY !!! 

5.3. Zeleně označené pole – zapisujete výsledky jednotlivých zápasů. Ideální po každém odehraném setu, 

nejpozději po odehraném zápase.  Výsledky se zapisují ve tvaru 5 (11:5), -5 (5:11). Výsledek 11:0 nebo 0:11 

se zapisuje ve tvaru 100 nebo -100. Skreč je 101 nebo -101. Po zapsání tří kladný nebo tří záporných hodnot 

se zbylé buňky zabarví šedě a kurzor se přesune na další volné políčko. VÝSLEDKY SE UKLÁDAJÍ 

AUTOMATICKY nemusí se UKLÁDAT 

5.4. Žlutě označené pole – je pro zadávání žlutých karet za disciplinární prohřešky. V soutěžích MěP se karty 

nezadávají. 

5.5. Dokončit zápis – po zapsání všech výsledků (konec utkání) klikněte na dokončit zápis. Kliknutím se přepnete 

do třetího formuláře Obr.06 

 
Obr.05 
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6. Vkládání zápisu o utkání – formulář č.03 Obr.6 Tento formulář slouží pro kontrolu a potvrzení zápisu. Vyplňujete 

jen šipkou označené buňky.   

6.1. Konec utkání – zadáte hodiny a minuty z rozevíracího seznamu. 

6.2. Počet diváků – není povinné a nevyplňuje se. 

6.3. Připomínky vrchního rozhodčího – je možné napsat připomínky, pokud jsou. 

6.4. Příloha – nastaveno Ne. V případě, že budete vypisovat přílohu (např. námitku) je nutné změnit na Ano a 
přílohu zaslat naskenovanou předsedovi STK. 

6.5. Vedoucí domácího družstva (heslo) – zadá heslo, které je totožné s heslem pro přístup do Registru. Po 

uložení kolonka pro heslo zmizí, pokud je heslo správné. 

6.6. Vedoucí hostujícího družstva (heslo) – stejný způsob jako u domácího. 

6.7. Vrchní rozhodčí – pokud bude vyplněný, tak přístupové heslo rozhodčího, pokud rozhodčí není – heslo 

nevyplňujete.  

6.8. Uložit – po zadání hesel vedoucích družstev a rozhodčího kliknete na uložit. 

6.9. Dokončit – kliknutím na dokončit se formulář přepne na hlášení výsledků, pokud budou zadaná všechna 

hesla (i rozhodčí) správně. Pokud není zadaný některý údaj, objeví se chybové hlášení, klikněte na uložit a 

následkě klikněte na Zpět na hlášení a odešlete hlášení Obr.07. 

 
Obr.06 
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7. Hlášení výsledků družstva – v tomto formuláři kliknete na odeslat hlášení. Tím jsou veškeré povinnosti ohledně 

on-line zápisu splněné a nemusíte již nic zasílat. 

 
Obr.07 

 


