
Informační systém orelské florbalové ligy

Základní okno aplikace

Okno aplikace je rozděleno do 3 základních bloků:
• hlavička – obsahuje veřejné odkazy (informace, Kalendář, Divize,Tabulky, 

Teamy, Kontakty, Ke stažení)
• menu panel – Po přihlášení se zde podle přidělených práv zobrazí seznam 

aplikací pro správu týmů
• pracovní plocha

Menu panel
Běžný uživatel má k dispozici následdující aplikace:

• Hráči – Aplikace pro evidnci všech hráčů jednoty
• Teamy – Aplikace pro správu teamů jednoty
• Kalendář – kalendář turnajů, kterých se účastní teamy příslušné jednoty



Aplikace Hráči

Pomoci formuláře můžete zadávat jednotlivé hráče. Je nutné vyplnit kolonky, jméno, 
příjmení,  číslo  členského  průkazu,  rok  narození.  V  případě  že  hráč  není  členem 
jednoty, je potřeba zadat mateřskou jednotu. Pokud není hráč členem orla, nechte 
jednotu  nevybránu.  Pro  teamy,  které  nejsou  orelské,  byly  v  systému  vytvořeny 
jednoty, do kterých jejich týmy a hráči budou přiřazeni.

Jednotlivé  údaje  o  hráčích  je  možné  uditovat,  kliknutím  do  sloupce  Úpravy  u 
příslušného hráče.

Správa teamů

Aplikace správa teamů teamů slouží k administrativě jednotlivých team. Pro název 
teamu je nevhodnější zvolit název jednoty. Dále je nutné zvolit kategorii,  do které 
team bude spadat, a sezónu ve které bude hrát.



Soupiska

Aplikace soupiska slouží k začlenění hráčů do teamů. Aktuální seznam hráčú vložených 
do  soupisky  v  teamu  ve  středu  přes  turnajem  je  závazný.  Slouží  pro  vytištění 
protokolů k zápasům.

Hráče  je  možné přidávat  přidávat  a  odebírat.  Maximální  povolená počet  hráčů  na 
soupisce je 20.

Výběr pořadatelství turnaje

Kliknutím na odkaz zobrazíte informace o turnaji.



V případě že není vybrán ještě pořadatel turnaje. Máte možnost se k pořadatelství 
přihlásit.

Kalendář

Aplikace kalendář slouží k upozornění na termíny jednotlivých turnajů, kterých se vaše 
týmy mají účastnit. Kalendář je rozdělen na dvě části a to: na část nadcházejících 
turnajůl a na část turnajů, které již proběhly.
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