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Bejelentkezés eredmény adminisztrátorként
A mérkőzések eredményeinek felvitele, vagy korrekciója, csak az adminisztrátori felületről
lehetséges. Ehhez bejelentkezés szükséges, a felhasználó név és a jelszó megadásával.
1. Az oldal címe: www.bpatsz.hu
2. A jobb oldali oszlop menüben válasszuk ki a „Csapatbajnokság aktuális állása” menüpontot,
ahol megtekinthetjük a bajnokság
jelenlegi állását.

3. Kattintsunk a Bejelentkezés és adminisztráció linkre

4. A
bejelent
kező
oldalon
adjuk
meg a
felhaszn
álónévjelszó
párosun
kat,
majd
kattints
unk a
„Belépé
s”
gombra. (ha be vagyunk jelentkezve, akkor ezen a ponton a rendszer nem kér újraazonosítást)
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5. Sikeres bejelentkezés után az alábbi felület fogad, melyen a csapatunkhoz tartozó összes

meccslap láthatóvá válik.

Eredmény rögzítése
1. Az eredmény rögzítésének megkezdéséhez, keressük ki az aktuális meccslapot, majd
kattintsunk az utolsó oszlopban levő piros Adminisztráció linkre, amivel a meccslap
eredmény rögzítő felületre jutunk.
2. Eredmény rögzítő felület:
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a. Válasszuk ki a mérkőzésen szereplő játékosokat. Ha a mérkőzésen olyan játékos
szerepelt a csapatban, aki nincsen a legördülő listában, válasszuk az „Új játékos”
lehetőséget, majd a megjegyzés mezőben adjuk meg az adatait.
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b. Amennyiben kiválasztottuk a játékosokat, kezdődhet az eredmények megadása. Az
eredmény rögzítéshez, elégséges a vesztes által elért játszmák számát kijelölnünk
(„0”, „1”, vagy „2”.), a rendszer automatikusan beírja a győztes oldalán a „3”-at. Ha
valamiért a rögzítés („rögzít” gomb megnyomása) nem sikeres, a program piros
háttérrel közli a sikertelenség okát. Tipikus hibák lehetnek:
i. ugyanaz a játékos többször lett kiválasztva
ii. nem a lehetséges csapat felállások egyikét adtuk meg (4v0, 3v0, 4v3, 3v3,
4v4)
c. Az eredmény háttér rózsaszín színe jelzi a 0:0-ás, illetve a még hiányosan kitöltött
eredményeket.
d. A meccslap kitöltése, a játékvezető(-k) kiválasztásával és a büntetések felvitelével
teljes.
e. A sárga, vagy piros lapok bejegyzéséhez, külön a kiválasztó lista melletti „bejegyzés”
gombra is kattintani kell (a mobil telefon érintőképernyőkön, véletlen érintéssel
hibásan bevitt büntetések elkerüléséhez).
f. A meccslapok listájához való visszatéréshez kattintsunk a jobb felső sarokban
található „Vissza” gombra, vagy a bal oldalon található „Meccslapok” menüpontra.
3. Amennyiben az eredményt hibás adattal rögzítettük, a supervisori jóváhagyás előtt bármikor
javíthatunk a meccslapon. Amennyiben a supervisor jóváhagyja a berögzített eredményt,
további módosítás már nem hajtható végre.
4. Ha meccslap adatfelvitele elkésett, a versenykiírásban meghatározott türelmi időhöz képest,
akkor a meccslap „Elkésett felvitel” státuszba kerül. Azonban a meccslap, a supervisor-i
jóváhagyásig még kitölthető marad.

Eredmények megtekintése
Rögzítés után, a felvitt eredményeket könnyedén ellenőrizhetjük a csapatranglistán, kereszttáblában,
tabellán, illetve játékos ranglistán. Eredmények megtekintésének lehetőségei:
a. Bal oldali adminisztrátor menüben, az „Eredmények megtekintése” menüpontra kattintva
b. A meccslap szerkesztésénél, az eredményrögzítő felületről, a bal felső részen található piros
linkekre kattintva: Eredmények megtekintése Meccslap megtekintése
c. A felvitt eredmények és meccslapok változásai, természetesen a
(http://www.bpatsz.hu/page/aktualis-allas) a főoldalról is elérhetők, az eredmény
nyilvántartó (Aktuális állás) adatai között: a meccslapokon, a csapatranglistán, a
kereszttáblában, a tabellán, illetve játékos ranglistán.

Egyéni büntetések, továbbá a játékosok szereplésének követési
lehetősége
Az „Eltiltások és sárga lapok” és a „Játékos szereplések” menüpontokat kiválasztva, - táblázatos formában és
felületeken - elérhetővé válnak az eltiltások, a meccsek során kapott sárga és piros lapok és a játékosok lejátszott
mérkőzéseinek adatai és listázási lehetőségei.
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