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SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ 
 

VEŘEJNÝ PŘÍSTUP 
 
Úvod 
Oddíly přihlašují závodníky a rozhodčí na domácí soutěže svým vyhrazeným přístupem do 
Informačního systému Českého šermířského svazu (IS). 
 
Veřejný přístup na seznam přihlášených závodníků je prostřednictvím veřejného modulu 
integrovaného do portálu Českého šermířského svazu https://www.czechfencing.cz. 
Veřejný seznam přihlášených závodníků je zjednodušeným výpisem přihlášených závodníků na 
konkrétní domácí soutěž v reálném čase, tedy webová stránka zobrazuje vždy aktuální stav 
přihlášených v IS.  
 
Co je účelem 
Základním účelem je možnost kontroly ze strany závodníků, trenérů či rodičů, zda jsou závodníci 
skutečně na domácí soutěž přihlášeni. 
 
Co není účelem 
Veřejný seznam přihlášených závodníků neslouží pořadateli jako podklad pro registrace do soutěže. 
Pořadatelé (oddíly) prostřednictvím svého vyhrazeného přístupu do IS exportují seznam přihlášených 
závodníků včetně rozhodčích přímo z rozhraní IS, které je přizpůsobeno pro snadný import do 
aplikace Fencing Time. 
Veřejný seznam přihlášených závodníků nelze využívat pro kontrolu přihlášek na mezinárodní 
turnaje, ale pouze pro soutěže pořádané ČŠS, na které se přihlašuje pomocí IS.  
 
 
Umístění veřejného seznamu přihlášených závodníků v přehledu nadcházející turnajů 
 

1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu portálu Českého šermířského svazu 
https://www.czechfencing.cz 

 
2. Pokud se zobrazuje úvodní reklamní banner, zvolte „Pokračuj na web“, otevře se úvodní 

stránka portálu 
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3. Pokračujte na úvodní stránce pod přehled významných událostí až na sekci Nadcházející 
turnaje 
 

4. Vyberte požadovanou záložku dle zbraně, zobrazí se seznam nadcházejících soutěží pro 
zvolenou zbraň 
 

5. Klikněte na ikonu  u dané soutěže, zobrazí se seznam přihlášených závodníků 
 

 
Umístění veřejného seznamu přihlášených závodníků v menu Turnaje 
 
 

1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu portálu Českého šermířského svazu 
https://www.czechfencing.cz 

 
2. Pokud se zobrazuje úvodní reklamní banner, zvolte „Pokračuj na web“, otevře se úvodní 

stránka portálu 
 

3. V horním menu zvolte „Turnaje“ 
 

 
 

4. Použitím filtrů můžete omezit výpis dle preferencí zbraně, kategorie atd. V záhlaví tabulky 
kliknutím na nadpis sloupce např. „Datum“ můžete setřídit záznamy od např. od nejvyššího 
po nejnižší anebo od A-Z a obráceně. 

 

 
 

5. Na řádku dané soutěže klikněte na ikonu , zobrazí se seznam přihlášených závodníků 
 
 
 

Český šermířský svaz  
Petr Anderle 

Oldřich Kubišta 
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