
NOMINACE A PŘIHLÁŠENÍ NA MČR DRUŽSTEV 

1. KRAJSKÉ SVAZY 

1.1. Krajské svazy (KSST) zadávají nominace družstev do Registru ve správě turnajů (obr.1). V menu Správa / Správa 

turnajů kliknutím na zelenou ikonu  ve sloupci přihlášení.  Po klinutí se otevře formulář pro nominace 
s názvem „Přihláška do nominačního turnaje z kraje“ (obr.2). 
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1.2. Formulář „Přihláška do nominačního turnaje z kraje“ (Obr.2).  

- z rozevíracího seznamu „Region“ – vyberete příslušný Regionální svaz klubu (oddílu) 

- z rozevíracího seznamu „Oddíl“ – vyberete oddíl, který chcete nominovat 

- do třetího políčka „Název družstva“ vypíšete název družstva a pokud má oddíl více nominovaných družstev, 

tak i index družstva (např. TJ Sokol Dolní A)  

- kategorie – klikněte na tlačítko ANO, v případě že jde o náhradní družstvo, zaškrtnete políčko náhradník 

- klikněte na přidat družstvo. Ve spodní části formuláře se zobrazí nominovaná družstva (Obr.3) 
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2. KLUBY 

Kluby přihlašují své družstva vyplněním soupisky, a to v menu Klub / Turnaje, kde se zobrazí formulář s názvem 
„Přehled turnajů – přihlašování hráčů“ (Obr.4). Po vyplnění soupisky se ikona stav (Obr.5) změní na zelenou barvu 

, čímž je družstvo do turnaje přihlášeno. 

 
Obr.4 

2.1. Pro přihlášení na určitý turnaj, klikněte na ikonu  ve sloupci přihlášení (Obr.4). Kliknutím se zobrazí formulář 
„Přihláška do nominačního turnaje“ (Obr.5).  
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2.2. Ve formuláři „Přihláška do nominačního turnaje“ kliknete nejdříve na ikonu   tužky (org. pracovník), kde 
zadáte kontaktní osobu (Obr.6) družstva (vedoucího družstva). Kontaktní údaje, jsou-li vyplněné v Registru, se 
zobrazí jen u vedoucímu turnaje. Po vybrání osoby kliknete na uložit a zpět (Obr.6). 
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2.3. Pro vyplnění soupisky klikněte ve formuláři „Přihláška do nominačního turnaje“ na ikonu  siluety (Obr.5). 
Otevře se formulář s názvem „Výpis hráčů klubu“ (Obr.7). 

2.4. U vybraného hráče zadejte hodnotu žebříčku ČR v dané kategorii a klikněte na zelenou šipku. Hráče zadávejte 
podle pořadí žebříčků ČR. U hráčů, kteří nejsou na žebříčku ČR zadejte hodnotu 1000. Jakmile budete mít 
vybrané všechny hráče, kliknete na potvrdit soupisku (Obr.7). Družstvo je přihlášeno do turnaje. Zelená ikona  
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