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Kredity
Kredity slouží k aktivaci závodnických licencí v konkrétní sezoně.
Každá jedna aktivovaná závodnická licence odebere 1x kredit (licence jsou nepřenositelné a
váží se vždy ke konkrétní osobě, klubu a sezoně)
Nevyčerpané kredity jsou přenositelné mezi sezonami.
Samotný proces probíhá následujícím způsobem.
1. Objednávka zvoleného počtu kreditů na svazu (lze dokupovat i v průběhu sezony).
2. Po uhrazení faktury vystavené svazem bude na váš klub připsán požadovaný počet
kreditů. Stav kreditního účtu můžete sledovat v detailu klubu viz. obrázek níže.
3. Stav kreditů se bude měnit podle toho, kolik přidělíte závodnických licencí.

4. Uplatnění kreditu, resp. přidání závodnické licence závodníkovi pro danou sezonu.

Závodnické licence
Licence lze přiřadit jednomu závodníkovi anebo provést hromadnou registraci 1 a více
závodníkům. Je jen na vás, kterou cestu si zvolíte.

Přiřazení licence jednomu závodníkovi
Na detailu závodníka klikneme na tlačítko „Žádost o registraci“

Zvolíme sezonu, pro kterou licenci uplatňujeme a zaškrtneme Role – Závodnická licence

Odesláním žádosti dojde k přidání licence závodníkovi a je nám odečten 1x kredit.
Žádost je automaticky schválena, pokud máme dostatek kreditů.
Pokud nemáme dostatek kreditů, dostaneme hlášku o nedostatku kreditů.

Hromadná registrace závodnických licencí
Na seznamu osob označíme zaškrtnutím osoby, kterým chceme přidělit licenci a úplně dole
zvolíme “Hromadná žádost o registraci“.

Dále postupujeme stejně jako v předchozím případě vybráním sezony, zaškrtnutím role –
Závodnická licence a odesláním.

Přihlašování na soutěže
Na soutěže ČŠS v rámci hodnocených soutěží do žebříčku lze domácí závodníky přihlašovat
výhradně jen přes IS ČŠS.
Na soutěž lze přihlásit pouze závodníka, který má splněny následující podmínky. Je
registrovaným členem ČŠS, má přiřazenu roli závodník, má platnou závodnickou licenci a
odevzdané GDPR.
V záložce „Přihlášky na soutěže“ je přehled vyhlášených soutěží. Výchozí nastavení je aktivní,
tj. ty které jsou otevřeny pro přihlašování. Použitím filtru „Vše“ nebo „Proběhlé“, lze získat
výpis přihlášek na soutěže, které se konaly v minulosti.
Přihlášky na soutěže se uzavírají nejpozději poslední čtvrtek před konáním soutěže ve 23:59.
Do této lhůty může oddíl měnit (odebírat nebo doplňovat) přihlášky. Po uplynutí lhůty může
jakoukoliv změnu provést pouze ČŠS na základě žádosti.
Ovládací prvky u soutěže v části „Přihlášky na soutěže“:
Výpis a export souhrnné přihlášky na soutěž

Přidání závodníků a rozhodčích do přihlášky nebo úprava přihlášky

Přidání závodníků a rozhodčích do přihlášky

Výběr přihlašovaných závodníků je automaticky omezen na věkovou kategorii a pohlaví.
V případě vzniku povinnosti rozhodčího budete upozorněni hláškou.

Rozhodčí můžete vybrat v pravé části a v případě doplnění požadovaného počtu rozhodčích
hláška zmizí.
Pokud nepřihlásíte rozhodčího do termínu uzavírek přihlášek, přestože vám vznikne
povinnost, je tato přihláška odeslána na svaz bez nominovaného rozhodčího. Uložením
jste akceptovali pokutu 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. Pokuta je vybírána
pořadatelem. Pokud dojde k dohodě oddílů, nárokování pokuty není povinné.
Nepřipuštění závodníků při absenci rozhodčího není povoleno.

Editace přihlášky

Přehled – celkový počet přihlášených

Výpis a export přihlášených za můj klub
Kliknutím na symbol lupy.

Přehled soutěží – stav přihlášek do soutěže
Informativní účel pro pořadatele soutěže. Pokud je soutěž v modré ikoně, přihlášky na
soutěž jsou verifikovány svazem a nebude do nich již zasahováno.

Validace soutěže svazem
Uplynutím lhůty pro zadávání přihlášek je systémem aktivováno tlačítko potvrdit soutěž ve
”Svazové zóně“. Pokud svaz již nebude zasahovat do přihlášek, stisknutím tlačítka potvrdí
přihlášky do soutěže jako validní.

Formát exportu pro přímý import do FencingTime
Nově je upraven formát exportu tak, aby jej bylo možné přímo nahrát do FencingTime.

Export přihlášek přímo ze seznamu soutěží ve formátu CSV
Nově můžete exportovat přihlášky ze seznamu soutěží. Export je tentýž jako po kliknutí na
detail přihlášek do soutěže, kde navíc můžete provést výběr typu exportu.

