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APACHI připravili na základě více než 7 let zkušeností s registrací závodníků nový
systém pro registrace závodníků na sportovní akce.

Zde jsou přednosti nového systému:
-

Přihlášení pomocí emailu a hesla (není nutno znovu vyplňovat osobní údaje)
V případě zapomenutého hesla vám systém pošle nové heslo do emailu
Možnost sledovat svoje výkony a body v rámci Mizuno Running Cupu 2012
(další výsledky připravujeme)
Možnost registrovat více závodníků pod jedním účtem (trenér, rodič) – stačí
provést registraci více závodníků pod tím samým emailem
Možnost zrušení registrace účasti na závodě přímo v systému
Emailové notifikace o registraci, zaplaceném startovném, zrušení registrace
apd.
Možnost přihlašovat se v roce 2013 do desítek běžeckých a jiných sportovních
akcí, které zajišťují APACHI
Bezpečnost systému a dat závodníků je zajištěna pomocí bezpečného
(HTTPS) připojení
Při registraci je možné se přihlásit již ke svému existujícímu kontu (stačí pokud
jste v roce 2012 absolvovali některý ze závodů Mizuno Running Cupu)

Jak systém funguje?
1. Úvodní obrazovka

Na úvodní stránce https://system.sportovniservis.cz má závodník následující
možnosti:
-

Přihlášení vlevo nahoře pomocí emailu a hesla
Registrace do systému – vpravo nahoře
Registrace do závodů – dolní část obrazovky – stačí kliknout na vybraný
závod

2. Registrace do systému
Po kliknutí vpravo nahoře na „Zaregistrovat“ se objeví vyhledávací okno kam je nutno
zadat aspoň příjmení závodníka.

Po vložení se objeví filtr s již existujícími záznamy v systému

Po výběru svého závodníka stačí stisknout tlačítko „Jsem to já“ a závodníkovi přijde
do emailu potvrzující zpráva a může se přihlásit do systému.
V případě, že se závodník nenajde v databázi, tak se může nově registrovat pomocí
tlačítka Nejsem v databázi – chci se registrovat.
3. Přihlášení do systému
Po přihlášení do systému má uživatel následující možnosti:
-

Akce – přihlašování se na akce v rámci systému
Osobní – úpravy osobních údajů v rámci systému
Výsledky – výsledky z již proběhlých akcí (body z MRC závodů + výsledné
časy)

4. Registrace na akci
Po výběru akce ze seznamu na úvodní stránce se objeví registrační formulář
s následující položkami (příklad je v rámci závodu Palestra Kbelská desítka 2013 tj.
toto se může lišit podle závodu)
-

Výběr závodníka
Možnost zapsání klubu
Slevový kupón (možnost uplatnění slevy na startovném)
Trať (výběr trati)
Akademické MČR (možnost startu)
Škola (v případě startu na AM ČR)
Velikost trička
Osobní rekord na 10km (pro lepší řazení závodníků na startu)
Marketingové otázky (boty, textil, množství)
Potvrzení o souhlasu zpracování osobních údajů pořadatelem a
organizátorem akce

5. Emailové potvrzení
Závodník obdrží po provedené registraci email s instrukcemi ohledně zaplacení
startovného.

V případě zrušení registrace obdrží opět potvrzení o tom, že registrace je zrušena.

Obdobným emailovým způsobem bude informován o tom, že jeho platba startovného
byla přijata.

6. Další možnosti
-

Závodník má možnost upravit svoje údaje v registraci (například v případě,
že chce změnit trať, klub, mobilní telefon apd.)
Zapomenuté heslo (v případě, že uživatel zapomene svoje heslo stačí
kliknout na „Ztracené heslo“ na úvodní stránce a systém uživateli pošle do
emailu návod jak zapomenuté heslo změnit

7. Další informace
Systém běží v roce 2012 v pilotním provozu, ale od začátku roku 2013 bude spuštěn
do ostrého provozu včetně dalších funkcí pro závodníky a pořadatele včetně:
-

Přístup do systému z chytrých telefonů
Možnost okamžité platby v době kdy převody z účtů již nejsou dostatečně
rychlé
Historické výsledky závodníka v rámci jednoho závodu (APACHI poskytnout
data až z roku 2007 a postupně se v systému objeví)
Propojení na sociální sítě (Facebook, Twitter) s možností publikace výsledků a
pozvánek na sportovní akce

