SPLETNA STRAN ZA ČLANE
Navodila

V območje za člane vstopimo s klikom na ikono.

16. 6.

Vpišemo svojo BZS kodo (IDBZS) in geslo.
Ob prvi prijavi gesla še nimamo, zato kliknemo “Pozabljeno geslo” in po elektronski pošti bomo
dobili geslo, ki ga kasneje lahko spremenimo.

2. od 6

Zdaj smo v glavnem meniju. Vanj se vedno lahko vrnemo s klikom na kratico BZS zgoraj levo (v
črni pasici).
Najprej preglejmo podatke v svojem pro lu. Če je potrebno, jih popravimo oziroma dopolnimo.
Priporočamo zamenjavo gesla.
PRIJAVE NA TEKMOVANJA
Najprej izberemo vrsto tekmovanja.

S klikom na naziv stolpca lahko podatke sortiramo po tem stolpcu.
Kljukica v stolpcu “Registrirani” pomeni, da se na to tekmovanje lahko prijavijo samo igralci, ki so
v tekoči sezoni registrirani pri BZS.
Številka v stolpcu “Jakost” pokaže povprečni rating prijavljenih igralcev/parov/ekip.

fi

S klikom na “Izberi” pridemo v naslednji meni.

3. od 6

Kliknemo “Izberi” in potrdimo sebe kot prvega igralca v paru/ekipi. Kliknemo “Prijava” in
pridemo v naslednji meni.

Kliknemo “Prijavi par”. Odpre se okence, kamor vpišemo partnerja.

Poiščemo partnerja. V okvirček lahko vpišemo IDBZS, ime ali priimek in izberemo tistega, ki smo
ga iskali.
Kliknemo tipko “Potrdi”. Oba igralca po elektronski pošti dobita sporočilo, da sta prijavljena na ta
turnir. Če se želita odjaviti, to lahko storijo samo igralec, ki je naredil prijavo ali administrator BZS
ali kluba.

4. od 6

ISKANJE PARTNERJEV
Če želite poiskati partnerja za neko tekmovanje, ste vabljeni, da to storite tudi s pomočjo tega
modula. Zasnovan je tako, da naše iskanje (oglase) vidijo samo tisti igralci, ki so se v naprej
opredelili, da so pripravljeni igrati z vami (potencialni soigralec). Tako nikomur ne bo treba biti v
zadregi, da se komu vsiljuje, saj igralci, ki vas ne bodo opredelil kot potencialnega soigralca,
vaših oglasov sploh ne bodo videli. Prav tako ne more priti do neprijetne situacije, da se na vaš
oglas javi igralec, s katerim ne bi želeli igrati, saj tak igralec vašega oglasa ne more videti, ker ga
sami niste opredelili kot potencialnega soigralca.
Najprej kliknemo tipko “Nabor želenih partnerjev”.

Kliknemo tipko “Shrani” in začnemo izbirati potencialne soigralce. Dodamo lahko posameznika
ali vse igralce neke kategorije. Po končanem izboru kliknemo tipko “Shrani”. Nabor je tako
shranjen, vendar še ni aktiven. Aktiviramo ga tako, da dodamo kljukico v “Objavi”. POZOR: ta
spisek ne bo nikjer viden. Da smo ga objavili, pomeni le, da ga bo sistem zaznal naslednjih 180
dni. Po tem obdobju moramo nabor obnoviti.
Sedaj v prejšnjem osnovnem meniju “Iskanje partnerjev” kliknemo tipko “Iščem partnerja”.
Izberemo tekmovanje, za katerega želimo najti partnerja. Sistem nam ponudi vse igralce v
našem osnovnem naboru, tu lahko nekatere odstranimo in druge dodamo. Izbor shranimo in

5. od 6

dodamo kljukico v “Objavi”. S tem smo generirali oglas, ki ga bodo videli tisti igralci, ki smo jih
de nirali v izboru potencialnih soigralcev za konkretno tekmovanje IN KI IMAJO NAS
SHRANJENE v svojem splošnem naboru potencialnih soigralcev.

V podmeniju “Iščem partnerja” imamo v stolpcu “Oglas objavljen” označene tiste turnirje, za
katere imamo trenutno objavljene oglase, da iščemo partnerja.

fi

V podmeniju “Iščejo partnerja” vidimo oglase igralcev za določen turnir. Vidimo samo tiste
oglase, kjer sta se oba, mi in igralec, ki je oglas objavil, predhodno označila za potencialna
soigralca.

