Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa
T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11
E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl
@handballpolska

Instrukcja elektronicznego systemu rozgrywek ZPRP
Opracowali: Jakub Skorupa, Piotr Mystkowski
1. Zmiana danych do logowania
Po pierwszym zalogowaniu w systemie mamy możliwość zmiany hasła oraz danych osoby odpowiedzialnej za
system w zakładce konto (rys1).
Bardzo proszę o wpisywanie adresów e-mail, z których możliwie często korzystają osoby odpowiedzialne za
system, ponieważ wszystkie informacje dotyczące systemu będą wysyłane na podane adresy.
O zmianie danych osób odpowiedzialnych (adres e-mail, telefon itp.) proszę każdorazowo informować KGiD.

Rys.1

2. Dodawanie potwierdzeń przelewu za składkę członkowską ZPRP
Po zalogowaniu klikamy na zakładkę „dane klubu” i uzupełniamy dane adresowe (rys.2) i klikamy „Zapisz”.

Rys.2
W tej samej zakładce („dane klubu”) poniżej danych adresowych znajdują się informacje o opłatach.
Aby dodać opłaty za poprzednie lata wybieramy sezony z którego chcemy dodać opłatę.
Np. żeby dodać opłatę składki członkowskiej za rok 2017 wybieramy sezon 2016/2017.
Aby dodać opłatę składki członkowskiej ZPRP należy z filtra województwo wybrać „KOL”.

Po wyborze sezonu i opłaty członkowskiej zaznaczamy „Składka członkowska za rok…” i klikamy „Wybierz
rodzaj opłaty i złóż wniosek”
Po złożeniu wniosku dodajemy plik pdf lub jpg z potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej za sezon klikając
przycisk „Dodaj załącznik”

Aby Klub mógł wziąć udział w rozgrywkach wojewódzkich lub w rozgrywkach seniorskich musi koniecznie
dodać potwierdzenie opłaty członkowskiej ZPRP za rok 2016 i 2017.
3. Opłaty za rozgrywki młodzieżowe na przykładzie rozgrywek organizowanych przez
Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej
Przy opłatach za rozgrywki młodzieżowe działamy analogicznie jak przy opłacie członkowskiej ZPRP, tylko z
„Filtra wg woj.” Wybieramy SK (skrót od woj. Świętokrzyskiego) oraz opłatę członkowską w ŚZPR (opłata do
dnia 31.12.2017) oraz opłatę za rozgrywki w których Klub będzie brał udział (jeśli Klub ma dwie drużyny w np.
rozgrywkach juniora młodszego wykonuje tę samą operację dwa razy).
Później dodajemy załącznik z potwierdzeniem wpłaty.

4. Przypisanie drużyny do rozgrywek w obecnym sezonie
Klikamy na zakładkę „Drużyny” (1) z listy wybieralnej wybieramy kategorię wiekową (2) oraz sezon poprzedni
(3) – w naszym przypadku 2016/2017.
Z listy wybieramy drużynę i klikamy „Przypisz” w kolumnie „Przypisywanie drużyny do sezonu 2017/2018”.
Jeżeli w poprzednim sezonie Klub miał dwie drużyny Np. w rozgrywkach Młodziczki Korona Handball I i Korona
Handball II a w obecnym sezonie ma trzy drużyny należy dodać nową drużynę wcześniej zmieniając sezon na
obecny czyli 2017/2018 (3) i klikając przycisk „Nowa Drużyna” (4).

5. Przypisywanie zawodników do sezonu
Aby przypisać zawodnika do drużyny w obecnym sezonie rozgrywkowym należy kliknąć w zakładkę
„Zawodnicy” (1) zmieniamy w tabeli sezon na poprzedni (2) i kategorię wiekową (3) (system automatycznie
przypisuje zawodników do kategorii w której może brać udział w rozgrywkach).
Wyświetli się lista zawodników, którzy byli zgłoszeni przez Klub w poprzednim sezonie.
Z listy wybieramy zawodnika i klikamy „Przypisz” w kolumnie „Przypisywanie do drużyny sezonu 2017/2018”.
(4)

Jeśli nie ma zawodnika na liście Klubu należy skontaktować się z KGiD.
Nie dodajemy zawodników, jeżeli występują już w systemie (należy wpisać w wyszukiwarce nazwisko i
imię). Można dodać nowego zawodnika, jeśli ten wcześniej nie był już zgłoszony przez inny Klub.
Jeśli zawodnik jest transferowany, należy wysłać świadectwo transferu do KGiD, a administrator
udostępni Klubowi zawodnika.

6. Przypisywanie zawodników do drużyny
Aby przypisać zawodnika do drużyny wybieramy zakładkę „Drużyny” (1), później „Sezon” (2), „Kategorie
wiekową (3) i klikamy na przycisk „Skład” (4).

W zakładce „Skład” będą wszyscy zawodnicy, upoważnieni do gry w danej Kategorii wiekowej. Aby dodać
zawodnika wciskamy przycisk „Dopisz” (1). Dopisany do drużyny zawodnik podświetli się na zielono (2).

7. Dodawanie zdjęć i edycja danych zawodnika
Żeby dodać zdjęcie zawodnika należy wejść w zakładkę „Zawodnicy” (1) i wcisnąć przycisk „+” (2)
z lewej strony listy przy imieniu każdego zawodnika. (W związku z tym, że odchodzimy od kart zawodników,
dodanie zdjęcia przy zawodniku jest niezbędne – może być zeskanowane zdjęcie z karty zawodnika. Wnioski
bez zdjęć nie będą zatwierdzane).
Aby dodać dane zawodnika należy wcisnąć przycisk „Szczegóły” (3) – konieczne do wysłania wniosku o
wydanie numeru WZPR.

Po wejściu w zakładkę szczegóły klikamy przycisk „Edytuj”

W zakładce „Edytuj Wpisujemy wszystkie niezbędne dane (oznaczone czerwoną gwiazdką).
(Dla wszystkich zawodników ustawia się domyślne kraj obywatelstwa POLSKA – proszę o zmianę, jeżeli
zawodnik pochodzi z innego kraju)
Klikamy „Zapisz”

8. Wniosek o nadanie licencji WZPR
Po wejściu w zakładkę „Szczegóły” w danym zawodniku, na szaro podświetlony jest sezon, w którym aktualnie
zgłoszony jest zawodnik. Klikamy na przycisk „WNIOSEK o NADANIE” w kolumnie „Licencja WZPR (nowa)”
w tabelce. (rys).

System wysyła wniosek do KGiD i generuje plik pdf – należy kliknąć na logo pliki pdf w w/w kolumnie (rys)

System wygeneruje nam potwierdzenie wniosku, które należy wydrukować, dać zawodnikom do uzupełnienia
danych, których brakuje oraz podpisania (zawodnicy niepełnoletni - koniecznie podpis rodzica/opiekuna i
podpis zawodnika, zawodnicy pełnoletni – tylko podpis zawodnika, w każdym przeznaczonym do tego miejscu).
Potwierdzenie będzie uzupełnione o dane, które w wersji elektronicznej wpisane są do systemu (imię,
nazwisko, data urodzenia, kraj i miejsce urodzenia).
We wniosku automatycznie doda się również zdjęcie.
Jeżeli po złożeniu wniosku będziemy zmieniać np. miejsce urodzenia lub zdjęcie wszystkie dane zmienią się
automatycznie we wniosku.
We wniosku nie będzie danych, których nie ma w bazie (takich jak adres zamieszkania, nr telefonu, adres
e-mail) ale są na karcie zawodnika.
Potwierdzenie ma być podpisane przez również przez przedstawiciela Klubu – potwierdzenia w których będzie
brakowało podpisu nie będą zatwierdzane.

Po otrzymaniu podpisanego i uzupełnionego przez zawodnika potwierdzenia wniosku należy go zeskanować i
podłączyć pod zawodnika (z zakładce „Szczegóły” – wciskamy przycisk „Dodaj Załączniki”) (rys).

Następnie wybieramy z listy „Wniosek o licencję” (1) i wybieramy zeskanowane potwierdzenie w formacie pdf
lub jpg (2). Wciskamy przycisk „ZAPISZ” (3).

UWAGA – DOTYCZY TYLKO DRUŻYN Z KATEGORII SENIOR!!!
Analogicznie jak wyżej postępujemy przy wysyłaniu licencji do ZPRP.
W zakładce „Szczegóły” po zatwierdzeniu wniosku przez WZPR należy wysłać Wniosek o Licencje ZPRP.
ZAWODNICY SENIORZY MUSZĄ RÓWNIEŻ WPISAĆ INFORMACJĘ O DACIE KOŃCA BADAŃ
LEKARSKICH (1) I WCISKAMY „ZAPISZ”. PODOBNIE JAK PRZY DODAWANIU POTWIERDZENIA
WNIOSKU O LICENCJĘ KONIECZNE JEST ZESKANOWANIE KARTY ZDROWIA ZAWODNIKA DODANIE
DO ZAŁĄCZNIKA (2) WYBIERAJĄC TYP DOKUMENTU „BADANIA LEKARSKIE” (3) I WYBIERAJĄC PLIK
pdf LUB jpg (4). POWYBRANIU I DODANIU PLIKU WCISKAMY PRZYCISK „ZAPISZ” (5).

