Pár rad pro ty, kteří chtějí s námi udělat další krok.
Nový web Okresní běžecké ligy se stal více aktivním. Však je také určen běžcům
a těm je aktivita velmi blízká. Kdo chce nabízené možnosti webu využít na 100%,
musí splnit jednu podmínku – založit si vlastní profil. Na pár následujících
stránkách vám poradíme jak na to.
Odkaz na přihlášení se na webových stránkách nachází vpravo nahoře:

Pokud se odvážíte dále, čeká vás tato obrazovka. Kdo již má svůj profil, může
zadat své přihlašovací jméno a heslo. Kdo ještě ne, tak toho čeká kliknutí na
odkaz NOVÁ REGISTRACE.

Tam stačí vyplnit pouze údaje, které se objevují ve výsledcích jednotlivých
závodů a také vaše přihlašovací jméno (login) a heslo. Pro potvrzení registrace
i váš e-mail.

Po přijetí potvrzujícího e-mailu se budete moci přihlásit.

A jste tam. Co vše se vám po přihlášení ukáže, necháme trošku na vás.
Zkoumejte, bádejte a případné nápady směřujte na obl@oblblansko.cz. Tady vám
ukážeme jen to nejdůležitější.
V základním menu se vám ukazuje váš profil. Hlavním obsahem profilu jsou
absolvované závody, počet naběhaných kilometrů, počet získaných bodů, apod.
(Někteří mají své závody již notně fousaté, ale třeba se to změní ☺).

Pokud máme na daný závod spuštěnou on-line registraci přes formulář na našem
webu (ne externí odkaz). Může se přihlášený uživatel registrovat na závod přímo
ze svého profilu a nemusí nic znovu vyplňovat. Stačí kliknout na tlačítko s on-line
registrací příslušného závodu a objeví se mu tato obrazovka.

Tady stačí potvrdit přes tlačítko Odeslat a je to hotové. Pokud nebudete
přihlášení, nebo ještě nemáte svůj profil, musíte všechny potřebné údaje vyplnit
pokaždé znovu. Není však lepší ušetřit čas jedním kliknutím a tento věnovat třeba
řádnému rozcvičení před tréninkem?

A třešnička na dort na konec. Technologie se stále vyvíjí a i my, se snažíme jít
s dobou. Na vybraných závodech (zatím jsou 3) nabízíme možnost registrace na
místě pomocí čtečky. Co je třeba udělat? Mít svůj jedinečný čárový kód. Zde
návod, jak se k němu dostat.
Přihlásit se do svého profilu a pod obrázkem je odkaz Registrační karta. Tady
klinout a pak tisknout.

Na závodě pak stačí vyhledat prezenční místo se čtečkou. Jedno pípnutí a je to!

Pokusíme se vám on-line registraci přes formulář OBL případně registraci na
místě přes registrační kartu závodníka nabídnout na co nejvíce závodech.
Samozřejmě záleží na domluvě s jednotlivými závody, ale věříme, že se to podaří.
Abyste věděli, co který závod nabízí, sledujte termínovku na webu. U jednotlivých
závodů jsou ikonky, které vám to objasní.

Doufáme, že poskytnutými informacemi jsme vyčerpali téma nikoli vás a že jsme
vám trošku osvětlili nabídnuté novinky. Samozřejmě jsme připraveni zodpovědět
vaše dotazy. Obracejte se na e-mail obl@oblblansko.cz. A hlavně ať to běhá.

