
Som clenom Nie som clenom 

Prihlásenie sa na preteky 

Pred prvým prihlásením sa na preteky je potrebné registrovať sa v našom systéme
kliknutím na políčko                             v prihlasovacom  formulári.   Prosím, údaje si
skontroluje a píšte s diakritikou. Ak nie ste členom/členkou žiadnej federácie, nechajte pri
políčku "-". Po vyplnení všetkých potrebných údajov  a potvrdení registrácie Vám
emailom príde Vaše ID a heslo, ktoré budete používať pre všetky registrácie aj v
budúcnosti. Pomocou týchto údajov sa následne prihlásite. Nezabudnite nechať políčko
Člen / Member SHS JAMES neoznačené a vybrať si správnu skupinu.  

Odhlásenie sa z pretekov 

Funguje tým istým spôsobom ako prihlásenie. Po zadaní ID a heslo a odkliknite Odhlásiť a
ste automaticky z pretekov odhlásení. Vaše meno spolu s údajmi by mali byť zo zoznamu
po aktualizovaní stránky odstránené. 

Zabudol/la som heslo: 

Ak si nepamätáte svoje heslo, kliknite na                                                                                                                . Po zadaní
potrebných údajov Vám bude heslo doručené emailom. V prípade otázok alebo problémov nás kontaktujte na
sekretar@james.sk.  

Potrebujem zmeniť údaje, ktoré som do systému zadal/a.    

Členom SHS JAMES nie je povolené manuálne meniť svoje údaje, pretože sú späté s členskou databázou. Ak sú niektoré
z nich nesprávne, kontaktuje nás na sekretar@james.sk. Nečlenovia SHS JAMES si môže svoje údaje zmeniť, keď sa z
pretekov odhlásia a nanovo prihlásia - v pravom rohu registračného formulára nájdete políčko                                     . 

Nestihol/la som sa prihlásiť v stanovenom termíne, čo mám robiť? 

Ak nie je možnosť registrácie priamo na pretekoch, bohužiaľ už nie je možné pretekárov dodatočne registrovať.

Prihlásenie sa na preteky

V prihlasovacom formulári sa sa prihláste pod svojím ID a heslom. Vaše ID nájdete na
svojom členskou preukaze, heslo v prihlasovacom emaili, ktorý vám bol doručený pred
prvým prihlásením. Pri prihlasovaní nezabudnite nechať políčko Člen / Member SHS JAMES
označené a vybrať si správnu skupinu. Prihlasovacie okienko vyzerá takto: 

Po prihlásení sa Vaše meno spolu s registračnými údajmi sa následne objaví v zozname
registrovaných.

Odhlásenie sa z pretekov

Funguje tým istým spôsobom ako prihlásenie. Po zadaní ID a heslo a odkliknite Odhlásiť a
ste automaticky z pretekov odhlásení. Vaše meno spolu s údajmi by mali byť zo zoznamu po
aktualizovaní stránky odstránené. 

Postup pre kluby

Ak chcete svojich členov prihlásiť na preteky či odhlásiť z pretekov, použite ich ID a heslo,
ktoré nájdete vo svojej admin zóne v sekcii Zmena údajov členov. 

V prípade akýchkoľvek otázok či problémov nás neváhajte kontaktovať na sekretar@james.sk. Pre promptné vyriešenie popíšte prosím čo najdetailnejšie problém, s ktorým sa potýkate. 
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