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Zarządzanie bazą od sezonu 2021/22 

Zgłoszenie klubu 

Kluby zgłaszające się po raz pierwszy muszą przesłać mailowo (na adres: biuro@liga.beskidy.pl) niezbędne dane do 

założenia konta klubu. Niezbędne informacje zostaną przesłane mailowo. 

Aktywacja zarejestrowanego klubu na dany sezon 

Kluby zarejestrowane w bazie LIGI uaktywniają się na dany sezon samodzielnie na stronie https://www.liga.beskidy.pl/ . 

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego klubu poprzez stronę LIGI (prawa, górna część ekranu):  

Otworzy się okno:  

Login: adres@mail.xx moderatora klubu. 

Hasło: podane przez administratora podczas rejestracji klubu (stare hasło lub nadane nowe hasło). 

Zgłoś klub do sezonu. Robisz to samodzielnie. 

    
Po dwukrotnym potwierdzeniu zgłoszenia informacja, że klub jest aktywny pokaże się na stronie panelu admina 

klubowego. 

Jeżeli Twój klub został uaktywniony na dany sezon – można przystąpić do aktualizacji danych. Aktywny klub jest również 

widoczny na stronie LIGI (zakładka KLUBY – http://www.liga.beskidy.pl/kluby/ ). 

Jeśli klub znajduje się w bazie, to należy zdecydować, którzy zawodnicy będą startować w aktualnym sezonie. 
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Przypisanie zawodników do bieżącego sezonu 

Przed kolejnym sezonem należy przypisać zarejestrowanych zawodników do nowego sezonu. Ta procedura jest 

niezbędna, aby można zgłosić zawodnika na wybrane zawody. 

Niektórzy Wasi zawodnicy mogli opuścić klub lub wiek nie pozwala im już na start. Tych zawodników nie przypisujecie do 

nowego sezonu. 

Nowo wprowadzony zawodnik do bazy klubu musi być również przypisany do sezonu. 

Procedura uaktualnienia zawodników sezonu: 

Zawodników klubu przypisuje się do kolejnego sezonu w zakładce Zawodnicy sezonu. 

Okno wyświetla listę zawodników sezonu. Można dodać lub ująć zawodnika po naciśnięciu Edycja zawodników sezonu. 

Otwiera się okno z „check boxem   ”, w którym zaznaczamy zawodników sezonu. 

Nie zapomnij Zapisz. 

 

Jeśli wiek zawodnika wykracza poza zakres obowiązujących kategorii w danym sezonie, nie zostanie uaktywniony na 

sezon. 

 

Aktualizacja informacji o klubie 

Informacja o klubie, która jest wyświetlana na stronie LIGI przedstawia Wasz klub szerszemu gronu odbiorców. 

Informacje o klubie (opis), logo klubu (plik PNG, JPG), adresy strony klubu i adres mailowy klubu należy przesłać mailowo 

na adres biuro@liga.beskidy.pl . Nie ma możliwości samodzielnego wprowadzenia. 
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Wprowadzanie nowych zawodników do bazy 

Zawodników klubu wprowadza się z zakładki Zawodnicy klubu -> Dodaj zawodnika 

Należy wypełnić odpowiednie pola. Nie zapomnij: Zapisz 

 

Nie można wpisać zawodnika, który znajduje się już w bazie (np. był w innym klubie i zmienił klub). Zmiana barw 

klubowych zawodnika – możliwa tylko przez zarządzającego bazą LIGI. Należy przesłać informację mailowo na adres 

biura: biuro@liga.beskidy.pl  

Wybór szkoły polega na kolejnym wyborze: miejscowości (w której mieści się szkoła) -> rodzaju szkoły (podstawowa, 

średnia) -> nazwy szkoły. 

Ponieważ nie jest możliwe przygotowanie pełnej bazy wszystkich miejscowości i nazw szkół, możecie nie znaleźć na liście 

właściwej szkoły. Nowego zawodnika da się wprowadzić do bazy, lecz jego dane są niepełne – nie jest możliwe 

wyliczenie rankingu szkół. 

Uaktualnienie szkół – jeżeli szkoły nie ma na liście rozwijalnej, należy przesłać dane szkoły mailowo. 

1. Miejscowość szkoły. 

2. Rodzaj szkoły (podstawowa, średnia). 

3. Pełną nazwę szkoły. 

 

Moderatorzy klubowi proszeni są o bezwzględne uaktualnienie informacji o szkole 

zawodnika przed każdym sezonem. Poprawne dane są niezbędne do wyliczenia rankingu szkół. 

Nie można wykasować zawodnika ze spisu zawodników w klubie, jeżeli wystartował lub został zgłoszony choć 

w jednych zawodach. 
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Zgłoszenie na zawody 

Zawody sezonu pokazują się w zakładce: 

 

Zawodników klubu zgłasza się z zakładki Zawody sezonu -> Lista zawodników. 

Jeśli klikniecie na LISTA ZAWODNIKÓW i otworzy się okno wybranych zawodów bez przycisku EDYTUJ ZAWODNIKÓW 

ZAWODÓW oznacza to, że zapisy na te zawody nie są aktywne – nie można zapisać zawodników. 

 
Okno wyświetla listę zawodników sezonu. Można dodać lub ująć zawodnika po naciśnięciu Edytuj zawodników 

zawodów. Otwiera się okno z „check boxem      ”, w którym zaznaczamy zawodników startujących w wybranych 

zawodach. 

Nie zapomnij Zapisz. 

Można zaznaczyć „check box     ” przy zawodniku, który nie będzie punktował w współzawodnictwie LIGI. Dotyczy, to 

głównie zawodników startujących w innych zawodach. 

 

Po wprowadzeniu danych i ich zapisaniu – WYLOGUJ się. 


