Přihlášky do soutěží
Umožňuje klubům přihlásit se do soutěží pomocí systému. Na základě do systému vyplněné přihlášky
do soutěží je vygenerována papírová podoba přihlášky pro ověření razítkem, podepsání a odeslání na
svaz a zároveň jsou v systému uchovány a do další sezóny nastaveny všechny z přihlášky relevantní
údaje o klubech a jejich kontaktech. Modul přihlášky do soutěží tak šetří čas a práci tím, že plní dvě
funkce na jednom místě.

Přehled základních funkcí a vlastností
Vyplnění nebo aktualizace již zadaných identifikačních údajů o klubu
Výběr soutěží, do kterých se chce klub přihlásit
Možnost zadat „B“ tým v téže soutěži, více týmů v minihokejích
Přehled vkladů a startovného, oznámení čísel účtů pro republikové a krajské soutěže
Doplnění kontaktních údajů a licencí trenérů
Vytištění přihlášky do soutěží v papírové podobě
Evidence výchozích losovacích čísel v soutěžích dle pořadí přihlášení, losovací číslo je možno
před rozlosováním nadále ručně upravit

Výhody při použití
Klub nemusí každou sezónu znovu vyplňovat identifikační údaje, je možné je převzít z minulé
sezóny
Automatické přiřazování klubů jako účastníků do příslušných soutěží. Možnost přidání či
odebrání klubu řídícím orgánem soutěže zůstává nedotčena.
Při použití modulu Přihlášky do soutěží není nutné při zadávání soutěže přidávat do soutěže
kluby, toto je na základě přihlášek do soutěže provedeno automaticky. Možnost ručního
odebrání týmu, který odstoupí nebo přidání týmu který se rozhodne na poslední chvíli
zůstává nedotčena.
Při použití modulu Zápis o utkání jsou údaje o trenérovi nabízeny při vyplňování příslušných
kolonek realizačního týmu.
Zrychlení a zjednodušení práce s přihláškami do soutěží. Vyplněná přihláška v systému se
vygeneruje v patřičné písemné podobě, přičemž systém automaticky rozpozná, jestli má
generovat republikovou, krajskou nebo obě přihlášky.
Digitální podoba přihlášky je zachována v systému pro potřeby řídících orgánů.
Při použití modulu Konto jsou připraveny očekávané platby a je evidováno uhrazení vkladu a
startovného včetně započítání zůstatku z minulé sezóny.
Není potřeba školení klubů, přihláška se vyplňuje intuitivně, připomíná papírovou podobu.

Technické specifikace
Načítá identifikační údaje o klubu z minulé sezóny a nabízí je.
Ukládá data o účastnících soutěže do modulu Soutěže a kluby.
Ukládá data o kontaktech klubu do modulu Osoby a role.

Ukládá data o účastnících soutěží a kontaktech klubu do modulu Rozpis soutěží.
Ukládá data o trenérech do modulu Zápis o utkání.

Popis
Pověřený zástupce klubu připraví v systému přihlášku do soutěží.
Vyplnění identifikačních údajů klubu jako jsou členství v ČSTV či jiné organizaci. IČ občanského
sdružení a společnosti a údaje o nich, čísla a data registrací. Dále jsou vyplněny informace o
předsedovi klubu, jméno a příjmení, adresa, telefon, email. V případě, že klub již v minulosti modul
přihláška do soutěží použil, jsou všechny zmiňované identifikační údaje připravené a je třeba je jen
zkontrolovat a doplnit, není třeba vše vyplňovat znovu.
Název klubu a registrační číslo jsou doplněny automaticky z modulu Registrační oddělení. Klub vyplní
sportovní název klubu, který je pro danou sezónu nastaven a respektován.

Jsou nabídnuty řádky se soutěžemi republikovými a krajskými. Je možné zvolit, zda se klub do soutěže
přihlašuje či nikoliv a zda má zájem mít v soutěži případný „B“ tým. Jsou zobrazeny sloupce vklad a
startovné, u soutěží přihlášených výrazněji a u nepřihlášených jen jako informace nevstupující do
součtu. Na základě zatrhání jednotlivých soutěží je proveden součet vkladů a startovného včetně
omezení horní hranice úhrady a započítání zůstatku z minulé sezóny. U soutěží přihlašovaných je
vyžadováno zvolení trenéra a informací o jeho licenci.
Při doplnění trenérů je možné využít vložení nové osoby a informací o její licenci nebo lze použít
výběr z již zadaných hodnot načtených z modulu Přihlášky do soutěží z minulých sezón a z modulu
Zápis o utkání z realizačních týmů soupeřů.
Následně jsou doplněny informace o organizačním pracovníkovi klubu – sekretáři a kontaktní
informace na klub. Vše ve stejné logice jako u předsedy klubu a identifikačních informací o klubu.
Údaje je možné vyplnit a upravit, jsou předem připravené z modulu Soutěže a kluby z adresáře klubů.
V každém okamžiku je možné přihlášku do soutěží vytisknout. Na vytištěné přihlášce je prostor pro
zaznamenání razítka a podpisu, je respektována podoba dosavadní papírové přihlášky do soutěží.
Vyplněním přihlášky se aktualizují údaje v adresáři klubů a nastavení odpovědných osob.

Otázky a odpovědi
Musí klub přihlášku tisknout a razítkovat a odesílat poštou?
Toto rozhodnutí náleží řídícímu orgánu. Náš subjektivní názor je, že ano měla by tato povinnost být
zachována. Ačkoliv modul počítá s tím, že by v budoucnu bylo možné obejít se bez papírové podoby
přihlášky do soutěží a závazné by bylo odeslání v systému, myslíme si, že není špatně, když jednou za
sezónu klub svým razítkem a podpisem přihlášku věrohodně stvrdí. Vytištění na papír, orazítkování ,
podepsání a odeslání pozemní poštou má v tomto případě své opodstatnění a modul se v žádném
případě nesnaží toto nahradit. Spíš usnadňuje pořízení a šetří práci při opisování údajů z přihlášek
následně zpět do systému.

