NÁVOD
Aplikace pro zápis výsledků „Ústecká šipková liga,
z. s.“
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1. ÚVOD
URL Aplikace: vysledky.usteckaliga.cz
Provozovatelem Aplikace je Ústecká šipková liga, z. s.
Aplikace je přístupná z běžných webových prohlížečů.
Aplikace je plně responzivní (přizpůsobena mobilním zařízením).

2. DEFINICE POJMŮ
Ústecké šipková liga, z. s. – dále jen „ÚŠL“
Webová aplikace – dále jen „Aplikace“
Úvodní strana – dále jen „Homepage“

3. PŘIHLÁŠENÍ A ZMĚNA HESLA
Do Aplikace se přihlaste e-mailovou adresou a heslem, které bylo na příslušný e-mail
vygenerováno.
Formulář pro přihlášení najdete na Homepage vysledky.usteckaliga.cz, případně na
adrese vysledky.usteckaliga.cz/Uzivatel/Prihlaseni.

Heslo změníte kliknutím na odkaz v e-mailu, prostřednictvím kterého bylo zasláno
vygenerované heslo.

Při ztrátě hesla vygenerujete nové kliknutním na odkaz „Zapomněli jste heslo?“, který
naleznete na Homepage vysledky.usteckaliga.cz, případně na adrese
vysledky.usteckaliga.cz/Uzivatel/Prihlaseni.

4. ZADÁNÍ VÝSLEDKU
Po přihlášení budete přesměrováni na stránku sloužící pro zápis a editaci výsledků.
Na této stránce uvidíte pouze ty zápasy, které náleží vašemu týmu.
a. přejděte na stránku vysledky.usteckaliga.cz
b. přihlaste se
c. kliknutím na „tužku“ přejdete na editaci výsledku
(Pozn.: Ikona „tužky“ se zobrazí až v den zápasu. Nenastane tedy situace, že byste
omylem zapsali výsledek do jiného kola)
d. zapište výsledek a tlačítkem „uložit“ uložte zapsaný výsledek

Domácí tým je povinen zapsat výsledek okamžitě po odehrání utkání do Aplikace, a to
nejpozději do 10:00 následujícího dne.
Výsledky zápasů odehraných ve čtvrtek je nutno zapsat do pátku 10:00.
Výsledky zápasů odehraných v úterý je nutno zapsat do středy 10:00.
(Pozn.: Stejný princip platí i v případě, že bude zápas odehrán v jiný den.)
Pokud nebude výsledek zapsaný v aplikaci ve stanoveném termínu, bude domácí
tým postižen sankcí za neodeslání výsledku.

5. KONTUMACE
Domácí tým je povinen zapsat výsledek i v případě, že nestihne výsledek zapsat dle
pravidla uvedeného výše, a to nejpozději do 54 hodin od zahájení utkání.
Výsledky zápasů odehraných ve čtvrtek lze zapsat a editovat nejpozději do soboty
24:00.
Výsledky zápasů odehraných v úterý lze zapsat a editovat nejpozději do čtvrtka
24:00.
(Pozn.: Stejný princip platí i v případě, že bude zápas odehrán v jiný den)
Nebude-li výsledek utkání nahlášen ani ve výše uvedených termínech bude zápas
automaticky kontumován ve prospěch hostů, a to 0:14 na sety, 0:28 na legy (při
vítězství hostů dojde pouze k úpravě stavu setů a legů, bez ohledu na to, že v
daném zápase zvítězili jiným poměrem).

6. TABULKA
Sekce „Tabulka“ je přístupná i bez přihlášení.
Ze zadaných výsledků je automaticky generována tabulka. Pořadí týmů v tabulce je
určeno dle následujícího klíče: BODY -> SETY -> LEGY
V sekci tabulka také naleznete posledních deset odehraných zápasů vybrané ligy.

7. KOLA A VÝSLEDKY
Sekce „Kola a výsledky“ je přístupná i bez přihlášení.
V této sekci naleznete rozpis kol na celou sezónu a výsledky již odehraných zápasů.

8. TÝMY
Sekce „Týmy“ je přístupná i bez přihlášení.
V sekci „Týmy“ naleznete veškeré informace o týmech vybrané ligy.

Po kliknutí na název týmu uvidíte informace o hráčích včetně kontaktů.
Kontakty vidí pouze přihlášení uživatelé!

9. KONTAKT
Technické dotazy a hlášení případných chyb směřujte prosím na e-mail
vysledky@usteckaliga.cz

