Spletna aplikacija 'Prijava na lokostrelsko tekmo'
PRVA PRIJAVA
V brskalnik vnesite povezavo na stran: http://srv.archery-si.org:12007/Prijave.html.
V ponujen obrazec vnesite številko iz vaše lokostrelske izkaznice in pritisnite tipko <Tab>. Če ste
vnesli pravilno, se bo na dnu pokazal vaš priimek in ime.

V polje 'Geslo' pri prvi prijavi vnesete devetmestno številko vaše kartice zdravstvenega zavarovanja
in pritisnite tipko <Tab>.

MENJAVA GESLA
Predlagam da zamenjate geslo z novim geslom, ki se ga boste lažje zapomnili. Pritisnite gumb
<Spremeni geslo>. V obrazec vnesite novo geslo in ga potrdite. S tipko <Nazaj> se vrnete na začetni
obrazec in vnesete spremenjeno geslo.

Pritisnite gumb <Prijavi> in po uspešni prijavi še gumb <Naprej>.

Pokaže se koledar tekmovanj, na katere se lahko prijavite. Običajno bo možno izbrati samo eno ( ali
nobeno ) tekmovanje ker so prijave načeloma od ponedeljka do četrtka oziroma odjave še v petek do
20.00.

ENOSTAVEN PRIMER
Za prvi primer izberemo prijavo, ki zahteva najmanj podatkov ( npr. Gradac ). Pritisnite tipko
<Naprej>.

Vnesemo kategorijo in slog. Izberemo lahko samo smiselne kategorije glede na starost.

Podobno velja za slog ( ukrivljeni lok ni možno izbrati na 3D tekmovanjih ). Aplikacija bo, kadar bo
možno, sama ponudila kategorijo in slog iz prejšnje tekme.
Pritisnemo gumb <Prijava> in če ni napak prijavo potrdimo z <Da>.

Po uspešni prijavi vidimo kdo je že prijavljen v naši kategoriji in slogu. Kliknemo gumb <Nazaj>.

Gumb <Prijava> se spremeni v gumb <Odjava>. Če želimo karkoli popravljati se moramo najprej
odjaviti, popraviti podatke in ponovno prijaviti. Če se ne moremo udeležiti tekmovanja, se ponovno
prijavimo v aplikacijo in pritisnemo gumb <Odjava>.

KOMPLEKSEN PRIMER
Naslednji primer je bolj zahteven. Na dvoranskih tekmovanjih lahko izberemo še dva podatka:
izmeno in lice ( če je predpisano lice fi40 ). Včasih je na tekmovanju več tekem in treba se je prijaviti
na vsako. Da se zadeva še malo bolj zakomplicira pa obstajajo tudi tekme, za katere je treba imeti
predpisano normo. Oglejmo si tak primer.

Izberemo Škofjo Loko in pritisnemo gumb <Naprej>.
- izberemo veterane
- goli lok
- zaradi golega loka moramo izbrati II. izmeno
- izberemo celo lice
- izberemo Državno prvenstvo

Za nastop na državnem prvenstvu lahko
izberemo samo veteransko kategorijo.
Opazimo, da je predpisana norma 400 krogov.
Pritisnemo gumb <Najboljši rezultat> in v
primeru da računalnik najde rezultate v bazi,
izpiše najvišji rezultat, kraj in datum. Če
podatka ne najde, ga lahko vpišemo ročno.
Ne pozabite pritisniti gumb <Prijava> in jo
potrditi z <Da>.

Rečica ob Savinji, 21. januar 2018

Prijaviti se moramo še na pokalno tekmo:
V startnih listah izberemo Slovenski
dvoranski pokal. Tekma ne zahteva norme,
izbira kategorije pa ponudi kategorijo članov
ali veteranov. Ne pozabite pritisniti gumb
<Prijava> in jo potrditi z <Da>.
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