
Pokud se do systému přihlašujete poprvé, musíte se nejprve registrovat  
A vytvořit si tak profil, ze kterého budete provádět přihlašování závodníků a týmů na závody.  

Do registrace se dostanete kliknutím na tato tlačítka... 

PŘHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVODY  SAMC + ČSH + ČMP  



Budete v závodní sezóně přihlašovat na SAMC a ČSH nebo ČMP, 
proto klikněte na variantu 2. 



Do registračního formuláře 
Zadejte všechny požadované  
údaje a klikněte na  
„Souhlasím a chci se registrovat. 

Po úspěšné registraci obdržíte 
na zadaný e-mail přihlašovací 
údaje a můžete se jejich 
zadáním v pravém horním rohu 
přihlásit do svého profilu. 
 
Pozor! Zadávejte prosím i 
telefonní kontakt, který bude 
sloužit v případě nutnosti rychlé 
komunikace.  



Po přihlášení se dostanete na úvodní stranu svého profilu. Zde můžete vytvářet karty soutěžících a 
soutěžních týmů a přihlašovat je poté na jednotlivé závody. Pro návod k SAMC se, prosím, 

podívejte na samostatný návod.  
Práce se sekcemi ČSH a ČMP je totožná. Abyste mohli přihlašovat skladby na závody, musíte 

nejprve přidat závodníky. Klikněte na tlačítko „Soutěžící ČMP a ČSH“.  



K vytvoření závodníka zadejte potřebné údaje, přečtěte si 
upozornění a potvrďte tlačítkem „Beru na vědomí a chci 
soutěžícího vytvořit“. Soutěžící se pod sebe řadí 
abecedně dle příjmení.  
 
Ihned po vytvoření nejsou přiřazeni v žádné skladbě, 
pouze v abecedním seznamu soutěžících. 



Pozor! Pokud je už závodník zaevidován  
v nějaké skladbě, nelze ho smazat.  
       Počet účastí ve skladbách. 

Pokud není závodník zaevidován v žádné 
skladbě, lze ho smazat.  



Závodníky jsme zadali, můžeme do sekce skladeb ČSH.   
Zde si vytvoříte kartu skladby, do které poté přidáte závodníky a nahrajete 
hudbu.  
V rozbalovací nabídce vyberte kategorii vaší skladby a kliknete na „Přidat novou 
skladbu“. 



Po vytvoření karty skladby je nutné přidat potřebné údaje tak, aby mohla skladba 
startovat na závodě. Momentálně víme pouze, že jde o sestavu v kategorii tanec. 
Další údaje přidáme po kliknutí na tlačítko „Detail“.  
  



Do pole 
„Základní 
informace“ 
zadejte název 
skladby, 
trenéra a 
choreografa a 
informace 
ULOŽTE. 

V rozbalovací nabídce 
vyhledejte soutěžící, 
které chcete do 
skladby nasadit a 
klepněte na „Přidat“.  
Opakujte dle počtu 
soutěžících ve 
skladbě.  

Zde, dle pokynů, přidejte do karty 
hudbu ke skladbě.  
Pozor! V roce 2019 mějte pro 
jistotu na závodu u sebe flashdisk 
se záložní skladbou, který bude 
možné v případě potřeby použít. 



Pokud závodníka 
vyberete do skladby, 
odebere se ze 
seznamu volných 
závodníků.  

Seznam přidaných závodníků 
přidaných do sestavy.  
Pozor! Smazat závodníka ze sestavy lze 
jen, pokud není sestava přihlášena na 
závod.  

Zde přihlásíte 
sestavu na 
závod. 



Seznam přidaných závodníků 
přidaných do sestavy.  
Pozor! Smazat závodníka ze sestavy lze 
jen, pokud není sestava přihlášena na 
závod.  

Věkový průměr 
a zařazení do 
věkové 
kategorie se 
vypočte 
automaticky po 
nasazení všech 
závodníků do 
sestavy. 

Pozor! Pokud nebude v sestavě 
správný počet závodníků dle pravidel, 
nepůjde sestava přihlásit na závod.  

Počet nasazených závodníků.  

Pokud je vše v pořádku, lze sestavu 
přihlásit na závod. 

Systém 
umožňuje také 

fakturaci za 
skladby. Jak 

vytvořit fakturu, 
si ukážeme na 

dalších 
stranách. 

!! 

!! 



V přehledu „Fakturace“ vidíte, kolik sestav máte přihlášených 
                                                                          a ke kolika  jste ještě nevytvořili fakturu.  

Vytvořit fakturu ke skladbě a nebo za všechny skladby najednou můžete v sekci 
„Seznam faktur a jejich tvorba“.   
Nejprve je ale nutné mít zadány vaše fakturační údaje v sekci „Nastavení“.   



Zde nastavíte vaše fakturační údaje, které chcete na 
faktuře uvést v poli Odběratel.  
 
Můžete fakturovat na více subjektů, případně každou 
sestavu fakturovat na samostatnou fakturu nebo 
všechny na jeden doklad.  
Zde přidáte další fakturační subjekt. 

Pozor! Pokud k přihlášené 
sestavě nevytvoříte ručně 
fakturu, po datu uzávěrky 
přihlašování konkrétního 
závodu se faktura vytvoří 
automaticky a organizátor 
bude očekávat  
její úhradu.  
Pokud se váš tým nemůže 
soutěže zúčastnit, je nutné 
ho do uzávěrky přihlašování 
odhlásit!  

!!! 

V horních 
polích najdete 
vaše osobní 
informace, 
můžete změnit 
název klubu a 
nebo své 
přihlašovací 
heslo.  



Nyní se můžeme vrátit do sekce „Fakturace“.  
 
Pro tvorbu nové faktury k závodu v ČB klikněte na tlačítko „Seznam faktur a jejich tvorba“. 



Zde je kartotéka všech doposud vystavených faktur, které si můžete dle potřeby 
libovolně stáhnout.  
 
Můžete tu také vytvořit fakturu za nově vytvořený a přihlášený tým. Klikněte na 
tlačítko „Vytvořit novou fakturu pro tento závod“. 

Zde si můžete stáhnout dříve 
vytvořenou fakturu.  

Můžete také sledovat, jestli 
byla vaše platba již potvrzena 
organizátorem závodu. Pokud 
byla, objeví se zde „Ano“. 



Zde na vytvořenou fakturu přidáte sestavy, které ještě nebyly fakturovány.  
Kliknutím na tlačítko „Přidat na fakturu“. Sestavu lze, v případě potřeby, opět z 
faktury odebrat.  

Zde nastavíte, který z uložených 
subjektů bude plátcem faktury.  

Po výběru klikněte na „zvolit“. 

Pokud je vše v pořádku, 
potvrdíte vytvoření faktury 
kliknutím na „Potvrdit…“. 



Jako potvrzení, že byla 
faktura úspěšně 
vytvořena, se zobrazí tato 
věta.  

V sekci „Fakturace“ lze 
najít, stáhnout a uhradit 
nově vytvořenou fakturu.  



Problematika náhradníků v ČMP (případně ČSH) 

V sekci „Skladby“ soutěže ČMP vytvořte 
novou skladbu a dle předchozího návodu 
pro ČSH přidejte do skladby závodníky 
včetně náhradnice. Pro definování 
soutěžících a náhradníků klikněte na 
„Detail“.   

Tady v poli „Přehled 
přihlášek na závody“  
klikněte na vybraný závod, 
kterého se chcete 
zúčastnit.  



Pokud je vaše sestava postavena pro 5 závodnic a 
máte jednu náhradnici, přidejte do skladby všech 6 
závodnic. Jelikož je soutěž ČMP jednokolová, za 
náhradnici nehradíte startovné.  
Výchozí stav sestavy nabízí pouze výběr závodnic. 
Na vás je nyní přihlásit ty, které budou závodit. 

Po přihlášení 
závodnic do 
sestavy se 
automaticky 
vypočte jejich 
věkový průměr 
a zobrazí se 
zařazení sestavy 
do věkové 
kategorie. 
Náhradnice 
zůstane zadána, 
ale 
nepřihlášena. 

Pokud je vše v pořádku, lze sestavu 
přihlásit na závod. 

Pozor! Systém hlídá věk závodnic. Při prostřídání 
náhradnic se změní věkový průměr a je možné, že 
dojde i ke změně věkové kategorie týmu. 

Závodnice můžete takto prostřídat, na příští závod 
může být nastavena jako náhradník jiná závodnice.  



Při přihlášení na dva závody se při 
prostřídání závodnic změnil věkový 
průměr, ale zařazení do věkové 
kategorie zůstalo stejné.  

V přehledu soutěžících je patrné, které 
závodnice na konkrétním závodu závodily a 
které byly jako náhradnice, nebo se z jakýchkoli 
důvodů nezúčastnily.  

Stejným způsobem lze postupovat i v případě neúčasti některých závodníků v soutěžích ČSH.  

Pozor! Pokud dojde k jakékoli úpravě v týmech po vystavení faktury nebo uzávěrce 
přihlašování, nahlásíte změny na prezenci, kde se budou řešit případná přeřazení do jiné 
věkové kategorie nebo změna startu dua na jednotlivce v případě nečekané neúčasti jednoho 
ze závodníků.  



Denisa Sládková 
denisa.sladkova@fisaf.cz  

 

- problémy s úhradami faktur 
- organizační dotazy k závodům 

Řešení problémů se systémem 

Martin Pergl 
m.pergl@centrum.cz  

 

- problémy s přihlašováním, registrací 
- dotazy k funkcím registračního systému 

V případě, že budete mít jakékoli problémy s funkčností systému, nebo další dotazy k 
fakturacím, platbám a dalším záležitostem, pište, prosím, na jeden z níže uvedených 

kontaktů.  

Děkujeme za pozornost! 


