Zmeny, ktoré Súťažný úsek zaviedol od 1.10.2011
1. Odhlasovanie zo súťaží
Prihlášky na súťaže SZTŠ sa zasielajú prostredníctvom systému KSIS.
Prvou zmenou je, že mailová adresa v prihláške je povinný údaj. Po odoslaní prihlášky
sa vám objaví správa, že vaša prihláška bola prijatá a zobrazí sa link, kde je možné sa
odhlásiť. Následne dostanete e-mail s názvom „Potvrdenie prihlášky“, ktorý
potvrdzuje vašu prihlášku. Správa obsahuje vaše údaje a údaje súťaže, do ktorej ste
sa prihlásili. Ďalej obsahuje link, prostredníctvom ktorého je možné sa odhlásiť, ako
aj autorizačný kód, ktorý je nutné použiť pri odhlásení sa zo súťaže.
A/ Ak sa odhlasujete z rovnakého počítača, ako ste sa prihlásili, stačí kliknúť na link,
ktorý ste dostali v e-maily. Na internete sa vám otvorí okno, ktoré obsahuje vašu
prihlášku na súťaž. Po kontrole údajov kliknite na „Odhlásiť“ a z danej súťaže ste
odhlásení (zmiznete zo štartovnej listiny). Na obrazovke sa vám objaví správa, že ste
boli odhlásený z označenej súťaže.
B/ Ak sa odhlasujete z iného počítača a nemáte preposlaný e-mail s potvrdením
prihlášky a linkom na odhlásenie, otvorte si príslušnú štartovnú listinu. V nej kliknite
na „odhlásiť“ pri vašom mene. Otvorí sa vám nové okno s vašou prihláškou. Teraz
však musíte zadať autorizačný kód, ktorý ste dostali po prihlásení sa do súťaže emailom a zvoliť príslušnú súťaž, z ktorej sa chcete odhlásiť. Po kliknutí na „Odhlásiť“
ste z danej súťaže odhlásení (zmiznete zo štartovnej listiny). Na obrazovke sa vám
objaví správa, že ste boli odhlásený z označenej súťaže.
V súčasnosti je odhlasovanie možné len do termínu prihlášok. Pracujeme na tom, aby
ste sa mohli odhlásiť aj po termíne prihlášok. Rozdiel bude v tom, že zostanete
v štartovnej listine, bude však vyznačené, že ste sa odhlásili.
Veríme, že spustením odhlasovania zo súťaží budú štartovné listiny reálne, rapídne sa
zníži počet párov, ktoré boli prihlásené na súťaž ale nenastúpia, resp. že prídu na
súťaž neprihlásení. Bez vašej spolupráce a disciplíny totiž nie je možné dodržať
harmonogram súťaže.
2. Elektronický termínovník
Termínovník súťaží od roku 2012 nebude formou tabuľky (Excel), ale bude súčasťou
systému propozícií.
Ak si v súčasnosti kliknete na „Propozície : domáce súťaže“ môžete si v ďalšom okne
zvoliť, či chcete vidieť aj štatutárne súťaže WDSF, alebo len súťaže SZTŠ. Pre súťaže
WDSF (MS, ME, WC, EC...) treba označiť malé okienko pri WDSF. Ďalej sa otvorí vám
už dobre známe okno s propozíciami. Nájdete tam súťaže s propozíciami, príslušnými
štartovnými listinami a možnosťou prihlásiť sa. Pri niektorých súťažiach (hlavne na
rok 2012) propozície nie sú. Znamená to, že príslušná súťaž bola zaradená do

termínovníka. Takýmto spôsobom nájdete všetky schválené súťaže na rok 2012. Budú
tu nie len súťaže, ale aj školenia organizované SZTŠ a ďalšie akcie ako napr. VZ SZTŠ.
Ako prihlásiť súťaž do termínovníka?
Prosím súťaže na rok 2012 prihlasovať len elektronicky prostredníctvom systému
KSIS. Rovnako, ako ste doteraz zadávali propozície, musíte sa prihlásiť do systému
KSIS pod vašim menom a heslom. Potom začnete vypĺňať propozície podobne ako
doteraz. Niektoré údaje sú však označené hviezdičkou ako dátum, názov súťaže,
usporiadateľ, miesto konania, druh súťaže a kategórie. Toto sú povinné údaje do
termínovníka. Všetky sa nachádzajú na prvej strane propozícií. Pozor, neprechádzajte
na druhú stranu! V ľavom dolnom rohu prvej strany propozícií je tlačítko
„Termínovník“. Po jeho stlačení sa vám objaví prihláška súťaže do termínovníka na
kontrolu, po kontrole ju potvrdíte. Mne sa zobrazí vaša súťaž na zaradenie do
termínovníka rovnako, ako doteraz fungovali propozície. Až bude všetko v poriadku
a s ničím vaša súťaž nebude kolidovať, objaví sa vaša súťaž medzi súčasnými
propozíciami, po novom už v termínovníku.
Zadané údaje u vás zostanú archivované. Ak budete robiť propozície, len dopíšete
ostatné údaje v už rozpracovaných propozíciách a odošlete ich ako propozície.
Nemáte viac roboty. Snaha je všetko zjednodušiť, urýchliť a sprehľadniť.
Prosím všetky súťaže, aj tie ktoré ste mi už poslali mailom, zadajte podľa tohto
návodu po novom. Máte na to čas v zmysle Organizačného poriadku do 30.11.
Orientačne si pozrite ešte excelovský termínovník na rok 2012. Postupne však po
novom zverejníme aj školenia, aby ste vedeli či je vami zvolený termín úplne voľný.
Ak je to možné, pošlite súťaže už do konca októbra. To bude prvý termín, kedy
budem vaše súťaže spracovávať. Nemalo platiť - kto skôr príde, ten má skôr
zaradenú súťaž. Všetci by ste mali mať rovnaké podmienky. Bude to ťažšie pre mňa,
ale ľahšie pre vás.
3. Správy zo súťaží
Prezídium SZTŠ sa na júnovom zasadnutí uznieslo, že na pravej lište internetovej
stránky SZTŠ budú zverejňované len výsledky párov triedy A,S a štátnej reprezentácie
v zahraničí. Dôvodom bolo, že neraz bodovacie súťaže juniorských kategórií prekryli
výsledky štátnej reprezentácie na štatutárnych súťažiach WDSF. Takýmto spôsobom
sa nenapĺňal pôvodný zmysel zverejňovania výsledkov v zahraničí.
Systém je teraz automatizovaný. Údaje sa automaticky ťahajú z databázy WRL
systému WDSF. Z uvedeného dôvodu páry nemusia posielať správy zo súťaží WRL
WDSF. Správa zo štatutárnej súťaže je však nutná, ale sa predkladá v písomnej
podobe až pri vyúčtovaní nákladov za štátnu reprezentáciu.
Vzhľadom na vyššie uvedené, párom z väčšej časti ubudne povinnosť zasielať správy
zo súťaže. Na druhej strane, kým organizátor nezašle výsledky zo súťaže do WRL
systému WDSF, ani u nás nebudú zverejnené výsledky. Pozitívom je, že sa naraz
zverejňujú výsledky všetkých párov SZTŠ na danej súťaži a nie podľa toho, kto poslal

a kto neposlal správu. Ak budete chcieť zverejniť výsledky zo zahraničnej pohárovej
súťaže (nie WRL WDSF), musíte poslať správu. Ináč sa k údajom nedostaneme.
Zo zahraničných bodovacích súťaží je potrebné priniesť protokol, na základe ktorého
sa vám zapíše súťaž a body do súťažného preukazu. Ako protokol stačia vaše
výsledky, podobne ako ich dostávate vytlačené na slovenských súťažiach. Zasielanie
Správy zo zahraničnej súťaže na SÚ v takomto prípade nie je potrebné.
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