PONGER használati útmutató
(Verseny nevezés)
A program minden eleme szerzői jogvédelmi oltalom bejegyzése alatt áll, csakis regisztrált
felhasználók vehetik igénybe. A program használatának feltételeit az oldalon található jogi
nyilatkozatok tartalmazzák.
A program jelenlegi verziója béta teszt fázisban van ami egyes funkciók hibás vagy nem megfelelő
működését eredményezheti. Amennyiben ilyet tapasztalsz, kérlek képernyőfotóval együtt, írd meg
az ugyfel@ponger.hu email címre. A beillesztett képek a program folyamatos fejlesztésével
változhatnak.
A rendszerben található egyéni versenyek a VERSENYEK menüpontban találhatóak meg.

Itt mindig a mai napig aktuális, elkövetkezendő versenyeket találod, a RÉGEBBI VERSENYEKre
kattintva a lezajlódott versenyeket nézheted meg.
A verseny sorára kattintva megjelenik a versenynap összefoglaló oldala, amely tartalmazza
az összefoglaló információkat.
Az összefoglaló oldal – Verseny adatok – az adott versenynap fontosabb információit tartalmazza
illetve a lap alján található megnevezések azok a versenyszámok, melyek megrendezésre kerülnek.
A versenyszámokra kattintva alul és a fő adatok mellett jobbra a kiválasztott versenyszám részletei
láthatóak. A versenykiírás ikonra kattintva a részletes kiírást tudod megnyitni.

Az oldal tetején található NEVEZÉS gombra kattintva éred el azt a nevezési felületet, ahol a
számodra aktuális versenyszámba vagy versenyszámokba tudsz benevezni. Amennyiben van
hozzá jogosultságod, az egyesület többi versenyzőit is be tudod nevezni.
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A nevezési felület a nevezési határidőig csak azok számára érhető el, akik az egyesületben
rendelkeznek nevezési jogosultsággal - ezt az egyesület adminja kezeli – illetve megfelel a
VETERÁN versenyrendszer feltételeinek akit be lehet nevezni, azaz megfelel a
versenykiírásban rögzített feltételeknek.

A VETERÁN versenyekre – az érvényben lévő szabályozások szerint – saját jogán szintén tud
az egyén is nevezni, amennyiben az adott versenynapon található számára olyan
versenyszám, amely kiírásának megfelel és be van jelentkezve a rendszerbe, rendelkezik
Játékos státusszal (profil oldal – ADATLAP – Játékos).
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A nevezés menete a versenyző által:
• A nevezés oldalon a neved mellett megjelenő üres kör(ök)be kattintva a megjelenő zöld
PIPA mutatja a nevezési szándékod, amelyet a BENEVEZ gombbal lehet véglegesíteni.

A nevezés menete az egyesület vezetője által:
• A nevezés oldalra belépve az egyesület neve mellett lévő lefelé mutató nyílra kattintva,
betöltődik az egyesület összes többi tagja, akik nevezhetőek valamely versenyszámba
vagy versenyszámokba.
• A körökbe kattintva a megjelenő zöld PIPA mutatja a nevezés szándékát, amelyet a
BENEVEZ gombokkal lehet véglegesíteni.
• A zöld BENEVEZ gombbal az adott sort tudod elfogadtatni, amíg a kék BENEVEZ gombbal
az összes kipipált nevezést tudod egyszerre elfogadtatni.
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A páros és a csapatverseny esetén a - nevezési körbe kattintva - megjelenő beíró mezőben kell
megadni a páros másik tagját illetve csapatversenyszám esetén a csapat nevét.

A megadott partner vagy csapat név megváltoztatható a nevezési listában látható játékos ikonra
kattintva. Így írhatod át a megadott információkat.

A nevezési határidő lejártáig vissza lehet vonni a nevezést a zöld PIPA mellett található X
megnyomásával illetve a határidőig a visszavont nevezés újra beadható az üres körre kattintva.
Azon játékosok akik a nevezés során bekerülnek a nevezési táblázatba, azok nem törlődnek akkor
sem, ha minden meghirdetett versenyszámból törlik a nevezését.
A nevezési határidő lejárta után a nevezés oldal bárki számára elérhetővé válik, megtekintésre.
Határidőn túli nevezést csakis a kijelölt versenybírók tudnak személyesen végezni.
Ha probléma, kérdés merülne fel a program használatával kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati
elérhetőségen keressetek: ugyfel@ponger.hu
Bármilyen ötlet, igény, észrevételed van, ne tartsd magadban oszd meg velünk, visszajelzésed érték
számunkra!
További sportsikereket kívánunk!
ponger csapata
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