ÍjászPortál Súgó ‐ Egyesületek Számára
Regisztráció
Az oldal használata mind az egyesületek, mind pedig a felhasználók számára regisztrációhoz kötött,
melynek elsősorban biztonsági okai vannak, hiszen így garantálható, hogy az oldal védett részeihez
csak illetékes felhasználók férhessenek hozzá.

Regisztrációhoz az oldal bal felső sarkában található menü ikon megnyomásával a bejelentkezés panel
elérhetővé válik. Ezen a panelen kattints a Fiók létrehozása linkre.

A megjelenő űrlapon töltsd ki a mezőket a regisztrációhoz. Minden mező kitöltése kötelező!
Egyesületként történő regisztráció esetén a név mezőbe az egyesület nevét írd!
A felhasználónév legyen rövid, könnyen megjegyezhető és lehetőleg utaljon az egyesület nevére. Lehet
ez például az egyesület mozaikneve.

Jelszó megadásakor biztonságos jelszót adj meg! Jó, ha van benne kis‐ és nagybetű, illetve szám is. A
jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie!
E‐mail címnek olyan e‐mail címet adj meg, amit egyesületed rendszeresen használ, mert ezen a címen
kapsz meg minden, az ÍjászPortál‐lal kapcsolatos értesítést.
A robotok kiszűrése és a kéretlen regisztrációk elkerülése végett az oldal biztonsága érdekében a
Google Captcha szolgáltatást használjuk. Regisztrációd érvényesítéséhez meg kell adnod a captcha
képen szereplő véletlenszerűen megjelenített „szót” vagy „szavakat”, illetve számsort.
Végül add meg, milyen felhasználói csoportba kívánsz regisztrálni. Egyesület esetén fontos, hogy ez az
opció Egyesület‐re legyen állítva, hiszen csak így érheted el az egyesületek számára létrehozott
speciális menüpontokat, mint a nevezők kezelése, versenyek hozzáadása vagy helyszínek hozzáadása
és kezelése.
Az adatok megadása után kattints a Regisztráció gombra.
Ezután egy érvényesítő kódot küldünk az általad megadott e‐mail címre, amin keresztül érvényesíteni
tudod regisztrációdat az oldalon.
Érvényesítés után be tudsz jelentkezni az oldalra.

Helyszín hozzáadása
Ahhoz, hogy az oldalon meghirdethess egy versenyt, először a verseny helyszínét kell hozzáadnod saját
helyszíneidhez.
Ez azért fontos, mert a megadott adatok alapján a versenykiírásban szerepelni fog a verseny helyszíne,
térképpel együtt, ami alapján a versenyzők könnyen megtalálják a helyszínt.
Minden helyszínt egyszer kell létrehozni, melyeket a későbbiekben szerkeszteni tudsz, illetve
bármennyi helyszínt hozzáadhatsz a saját listádhoz. A verseny kiírásakor pedig egy listából egyszerűen
kiválaszthatod majd a versenyed helyszínét.

Helyszín hozzáadásához a Versenynaptár menüben kattints a Helyszínkezelő > Helyszín hozzáadása
menüpontra.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
A Név mezőben add meg a helyszín nevét, ami egyértelműen utal a helyszínre.
A cím mezőbe írd be a helyszín címét: az utcát és a házszámot! Minél pontosabban adod meg a címet,
annál könnyebben találják majd meg azt a versenyzők.
Amennyiben pontos (utca, házszám) címet tudsz megadni, a Google térkép a megadott címből
automatikusan létre tudja hozni a térképjelölőt. Terepversenyeken nem feltétlenül lehet pontos címet
megadni, de ez nem jelent problémát, hiszen a GPS koordináták megadásával pontosítani tudod majd
a helyszínt a későbbiek során.
Töltsd ki a Város, Megye és Irányítószám mezőket. A verseny helyszínéhez legközelebb eső település
adatait add meg.
Az Ország alapértelmezett értéke Magyarország (Hungary), ezért ezt a mezőt nem szükséges
módosítani.
A szélesség és Hosszúság mezők kitöltése nem kötelező, mivel a fent megadott cím alapján a Google
Térkép automatikusan el tudja készíteni a jelölőt a térképen. Add meg ezeket a koordinátákat, ha a

térképjelölő nem megfelelő helyen van a térképen, illetve, ha külső helyszínt adsz meg, és rendelkezel
a pontos koordinátákkal!
A Közzétéve alapértelmezett beállítása Igen. Ezt csak akkor módosítsd, ha a verseny helyszínét nem
szeretnéd közzétenni a versenykiírásban!
Az adatok megadása után kattints a lap tetején a Mentés gombra. Ezzel a helyszín létrehozása
megtörténik.

Az általad megadott helyszínek egy listában lesznek láthatók. Lehetőséged van helyszíneid
szerkesztésére, törlésére, újabb helyszínek hozzáadására. Már létrehozott helyszín szerkesztéséhez
vagy törléséhez kattints a helyszín nevére! Az előbb ismertetett panelen megadhatod az új adatokat,
illetve a lap tetején lévő törlés gombbal törölheted a helyszínt.
Új helyszín hozzáadásához az ÚJ HELYSZÍN HOZZÁADÁSA gombra kattints!
Ezt a listát a Versenynaptár > Helyszínkezelő > Helyszíneim menüpontból érheted el a későbbiekben.

Verseny hozzáadása
Az előző lépések megtétele után már létrehozhatunk saját versenykiírásokat. Ehhez Kattints a
Versenynaptár > Versenykezelő > Verseny hozzáadása menüpontra!
A megjelenő űrlapok kitöltésével tudsz létrehozni új versenyeket, közzéteheted, visszavonhatod és
törölheted azokat. Közzétett versenyeid automatikusan megjelennek az oldal versenynaptárában a
megadott kategóriának megfelelő színnel.

Alapvető információk
Ezen az űrlapon a versennyel kapcsolatos alapvető információkat adhatod meg. Fontos, hogy lehetőleg
minden mezőt tölts ki, hiszen a nevezők így kaphatnak teljes képet az általad kiírt versenyekről.

Add meg a verseny címét! A cím legyen egyértelmű. Pl. III. Íjfeszítő Kupa.
Add meg a verseny kategóriáját a lista alapján!
Válassz bélyegképet a versenyedhez! Ez a kép fog megjelenni a versenykiírás oldalán.
Add meg a verseny helyszínét. A legördülő listából tudod kiválasztani az általad létrehozott helyszínek
közül a megfelelőt.
Add meg a verseny kezdő és záró időpontját. A naptár ikonra kattintva adhatod meg a verseny napját,
a legördülő listák segítségével pedig a verseny pontos időpontját, órában és percben.
A Férőhely mező kitöltése nem kötelező. Hagyd üresen ezt a mezőt, ha a versenyre korlátlan számú
versenyző nevezhet.
Főleg terem‐ és pályaversenyeknél lehet fontos a férőhelyek számának megadása, mivel itt a
versenyzők létszáma lehet korlátozott.
Amikor az itt megadott számot eléri a nevezők létszáma, a nevezés automatikusan lezárásra kerül.
Ekkor aktiválásra kerül egy várólista, melyre a túljelentkezők feliratkozhatnak. Így amikor egy nevezés
valamilyen okból törlésre kerül, a várólistán lévő felhasználók újra próbálkozhatnak a nevezéssel.

Add meg a nevezés határidejét. A megadott időpont után a versenyre már nem lehet nevezni.
Főleg pálya‐ és teremversenyeken lehet ennek jelentősége, hiszen a pályabeosztás elkészítése nem kis
feladat, így erre megfelelő időtartamot kell biztosítani a kiíró számára.
A Közzétéve opció alapértelmezetten NEM. Állítsd IGEN‐re a verseny közzétételéhez. Ha elfelejtenéd
megtenni, a versenykezelőben lehetőséged lesz ezt a későbbiekben korrigálni. Amíg a versenyed ezen
opciója Nem‐re van állítva, a versenyed nem jelenik meg a naptárban!

Add meg a versenyed Rövid leírását, ami kategória nézetben megjelenik a versenyed mellett. Légy
rövid!
Add meg a versenyed Leírását. Ide kerülhet a versenykiírás szövege. Ez a leírás lehet hosszabb
terjedelmű.

Egyebek

Ezen az űrlapon adhatod meg a verseny egyéb beállításait, melyek a kezelésben lesznek segítségedre.
Az Emlékeztető e‐mailek mező kitöltése FONTOS! Itt az egyesületed email címét add meg, vagy olyan
címet, amit rendszeresen meglátogatsz, mivel az itt megadott címre küld az oldal minden, a
versenyeddel kapcsolatos értesítést. Több címet is megadhatsz, amiket vesszővel válassz el egymástól.
Ekkor az összes megadott címre el lesznek küldve az értesítések, mint pl. a versenyre érkező nevezések,
azok törlése, stb.
A Nevezés törlésének engedélyezése alapértelmezésben Nem‐re van állítva. Igen‐re állításával a
nevezők számára lehetővé válik a nevezés törlése. Fontold meg ennek a beállításnak az
engedélyezését! A nevezők kezelésénél a későbbiekben kézzel is törölhetők a nevezések. Ekkor
azonban csak te törölheted a nevezést a versenyző kérésére.
A Nevezés törlési határidejének megadásával ezen időponton túl már nem törölhető a nevezés.
Auto emlékeztető Igen‐re állításával a nevezők a következő mezőben megadott számú nappal a
verseny előtt automatikusan emlékeztetőt kapnak a versenyedről.
Kulcsszavak megadásával a keresők dolgát könnyíted meg, ha megadsz a versennyel kapcsolatos
kulcsszavakat, vesszővel elválasztva.
Leírás – nem kötelező megadni.
Egyedi mező azonosítók megadásával a megadott azonosítók alapján plusz oszlopokat adhatsz a
listához. Ide írd be ezt: 14,15,16. Így a nevezési lista tartalmazni fogja a versenyző kategóriáját (14),
nemét (15) és korosztályát (16) is a néven és a nevezés időpontján kívül.

Kedvezmény beállítása

Ezen az űrlapon Early Bird kedvezményt állíthatsz be a versenyzők számára. A mezők kitöltése nem
kötelező.
Az Early Bird kedvezmény olyan kedvezmény, amit az a nevező kaphat meg, aki a kedvezmény
határideje előtt nevez a versenyre. E kedvezmény célja, hogy a nevezők ne az utolsó pillanatban adják
le nevezéseiket a versenyre, illetve, hogy a leghamarabb nevező versenyzők részesüljenek ebben a
kedvezményben. Pl. ha a verseny kiírását követő második nap ennek határideje, akkor a kiírást követő
két napig él ez a kedvezmény.
A kedvezmény mértéke százalékban és forintban is megadható.

Versenykiírás mentése
A fenti űrlapok kitöltésével végeztél. Az oldal tetején lévő Mentés gombbal mentheted el a
versenyedet, melyet a Versenynaptár > Versenykezelő > Meghirdetett versenyeim menüpontból
érhetsz el a későbbiekben. Onnan szerkesztheted, vonhatod vissza és teheted közzé versenyeidet.

Verseny adatlap

A verseny címére kattintva megtekintheted a versenyed adatlapját. Az adatlap alján ugyancsak
megtalálod a már ismerős gombokat, mint Szerkesztés és Visszavonás, melyek segítségével
szerkesztheted vagy visszavonhatod a versenyedet, illetve, ha visszavont állapotban van a versenyed,
közzéteheted azt.

Nevezési lista
Amennyiben versenyedre érkezett már nevezés, úgy az adatlapon a nevezettek számát is megjeleníti
a táblázat. A nevezői létszám mellett található [Nevezési lista megtekintése] linkre kattintva
megtekintheted, kik neveztek eddig a versenyedre.

Ismerős meghívása
Ez a gomb az adatlap alján lévő gombsor első eleme. Megnyomásával egy felugró ablakban hívhatod
meg ismerőseidet versenyedre, nevük és email címük megadásával. Üzenetedben röviden írhatsz a
versenyedről is. Az érvényesítő kód megadása után a meghívás gombra kattintva küldheted el
meghívóidat ismerőseidnek.

Nevezők exportálása
A nevezők exportálása gombra kattintva a nevezési lista a versenyzők összes, regisztrációkor megadott
adatával együtt egy csv fájlban tölthető le, amelyet excel vagy más táblázatkezelő programokban tudsz
feldolgozni a versenyednek megfelelően, szabadon változtathatsz rajta. Az eredeti lista pedig mindig
ott lesz az oldalon, ha valami nem jól sikerülne.
Így képet kaphatsz a versenyed pillanatnyi nevezési állapotáról, de a nevezés lezárultával kész
adatbázist is kapsz a versenyzőkről, amit kinyomtatva nyugodtan várhatod a versenyzőket a verseny
reggelén.

Nevezők kezelése
A versenyedre nevező versenyzők listáját a Versenynaptár > Nevezők kezelése menüpontból érheted
el.
Itt láthatod a kiválasztott versenyedre nevezett összes versenyzőt:

A nevező vezetéknevére kattintva szerkesztheted a versenyző adatlapját, javíthatod adatait, és
mentheted a változtatásokat:

Verseny megosztása

A versenyeid adatlapjának alján a különböző közösségi oldalak ikonjait találod. Az ikonokra kattintva
versenyedet megoszthatod bármelyik közösségi portálon, így versenyeidet még többen láthatják majd!

Köszönjük, hogy minket választasz!
Reméljük, Te is úgy látod, hogy az íjászPortál nagy segítséget nyújt íjászversenyeid nevezésének
lebonyolításában.
Ha a válaszod igen, nem kell mást tenned, mint hogy a kiírásban nevezési módként kizárólag az
ÍjászPortált jelölöd meg, hiszen így biztosíthatod magadnak a legkönnyebb és legbiztosabb munkát.
Kérjük, hogy ha elégedett vagy szolgáltatásunkkal, juttasd el ennek hírét mindenhová, hogy a lehető
legtöbben tudják igénybe venni oldalunkat a nevezések lebonyolításához.
Ha bármilyen kérdésed merülne fel az oldallal kapcsolatban, esetleg kérésed lenne, szeretnél olyan
funkciókat, tartalmakat látni az oldalon, amiket most még nem találsz, kérünk jelezd az
ijaszportal@gmail.com email címen!

Íjásztársi Üdvözlettel:
az ÍjászPortál csapat

