Navodila za elektronske prijave

Prijavite se v sivem kvadratku.
-

-

Uporabniško ime (vpišete vaš e-mail naslov, v primeru, da vam program javi, da ne zazna vaš email, potem v agility bazi ni zabeležen pravi e-mail. V tem primeru sporočite Komisiji za agility
vaš pravilni e-mail, s katerim se boste prijavljali v elektronske prijave.)
Geslo (če ne poznate vašega gesla, kliknite spodaj » Pozabljeno geslo...« sistem vam bo poslal
geslo na e-mail naslov.)

Ko se prijavite v elektronske prijave, so na:
Levi polovici strani :
-

Seznam tekem za aktualno sezono
Uvrstitve (izpisane so le za DK ,ki ste jo
trenutno izbrali, če imate več DK)
Pokalne uvrstitve (izpisane so le za DK ,ki
ste jo trenutno izbrali, če imate več DK)

Desni polovici strani:
-

Seznam vaših delovnih knjižic (DK)

Prijava na tekmo:
-

V seznamu DK na desni strani izberete delovno knjižico s katero se želite prijaviti na tekmovanje
V seznamu tekem na levi strani kliknete »prijavi« za tekmo za katero se želite prijaviti
Odpre se obrazec za prijavo, kjer preverite podatke
Vpišite varnostno kodo (ni pomembno ali so velike ali male črke)
Kliknite »Pošlji prijavo« (prijavo takoj vidite na prijavni listi, sistem pa pošlje kopijo prijave na
vaš e-mail in na e-mail Komisije za agility)

Za oddajo nove prijave kliknite »tukaj...« (sistem vas postavi na osnovno stran elektronskih prijav,
kjer vidite na katero tekmo ste prijavljeni. Tukaj lahko izbirate ponovno prijavo iste DK na ostale
tekme, ali si izberete drugo DK in ponovite postopek. Prijaviti se je potrebno na vsako tekmo
posebej.)

Odjava s tekme:
-

Isti postopek kot za prijavo, le da kliknete »odjavi«

Uspešno prijavo ali odjavo lahko takoj preverite:
-

Kliknete zavihek »Tekmovanja«
Izberete »Koledar tekmovanj 2014«
Izberete željeno tekmo in kliknete »podrobnosti...«
Izpiše se vam ažurirana prijavna lista

Ko se logirate v elektronske prijave, se lahko poljubno sprehajate po spletni strani. Prijavljeni ste
dokler se sami ne odlogirate. Kliknete na zavihek »E-prijave« in ste zopet v elektronskih prijavah.
V kolikor boste imeli težave pri elektronskih prijavah, sporočite na:
-

e-mail agility.komisija@gmail.com
e-mail darja.pezdirc@gmail.com

»Prijave in odjave preko online sistema so možne do srede pred tekmo. Po sredi se obrnite
direktno na organizatorja tekme.«

