Nolikuma aizpildīšanas pamācība
Kā to darīt?
1.solis – Ieejiet u10teniss.lv mājas lapā;
2.solis – Ielogojieties ar savu lietotājvārdu un paroli;
3.solis – Ieejiet sacensībās, atrodiet savu turnīru un spiežiet – Pievienot nolikumu;
4.solis – Aizpildiet visus nepieciešamos laukus.
Kādas nianses jāņem vērā aizpildot nolikumu?






Jāieliek ķeksis pretī grupām, kurās Jums notiks sacensības, kur tālāk atvērsies papildus lauki, kur Jūs varat
ielikt dalībnieku ierobežojumu vai arī atstāt neierobežotu dalībnieku skaitu.
Ja sacensību sākuma laiku atstāsiet 00:00, tad Nolikumā parādīsies teksts, ka sacensību laiks tiks precizēts. Ja
Jūs zināt cikos sāksies sacensības, tad uzreiz jau varat ielikt laiku.
Piezīmēs varat rakstīt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Jūsu sacensībām. Jums jau būs gatavs
teksts ko varēsiet rediģēt pēc savām vajadzībām.
Kad apstiprināsiet nolikumu, tas sacensību kalendārā tas neparādīsies, kamēr tas netiks apstiprināts no admin
puses.
Ja esat apstiprinājuši nolikumu un atrodat tajā kļūdu, tad rediģēt to varēs tikai administrators.
Cita aktuāla informācija

1. Ja uz sacensībām esat ierobežojuši dalībnieku skaitu:





Ja abās grupās ir pieteikušies max dalībnieku, tad tā arī viss paliek;
Ja vienā grupā ir mazāk un otrā, piemēram meiteņu grupā ir pieteikušās rezervistes, tad jūs pirms izlozes
veikšanas nepieciešamajā grupā ir jāpalielina dalībnieku skaits, lai rezervistes neparādītos aiz svītras un tikai
tad ir jāveic izloze, savādāk rezervistēm netiks piešķirts izlozes numurs;
Ne vienmēr visus rezervistus var uzņemt dalībai sacensībās, ja kortu skaits ir ierobežots. Ja kortu skaits pietiek
un dalībnieku skaits nepārsniedz kopējo ierobežojumu, tad varat uzņemt visus rezervistus.
Par dalībnieku ierobežošanas kārtību lūdzu informējiet Nolikuma piezīmēs. Jums būs iedots gatavs teksts, ko
varēsiet rediģēt.

2. Ja kāds paziņo par neierašanos uz sacensībām pēc izlozes veikšanas, tad varat tā dalībnieka vietā
uzņemt rezervistus rindas kārtībā informējot tos telefoniski. Ja nav rezervisti, tad tabulā spēlētājam
parādās zaudējums w:o, tas nozīmē, ka lai nebūtu brīdinājumi un diskvalifikācijas, spēlētājam
jāiesniedz LTS ārsta zīme (der noskanēta uz e-pastu).
3. Sacensību rezultātu tabulas jānosūta vienā Word failā, tā kā tas līdz šim sacensību kalendārā parādās
lietotājiem.
4. Pieteikšanos var slēgt tā pat kā iepriekš, ieejot sacensību rediģēšanas pogā.
5. Izloze veicama tā pat kā iepriekš, ieejot sacensību kalendārā nokopējot paroli, ieiet dalībnieku sarakstā
un uzspiežot uz sacensību organizatoriem iepeistojot paroli.
6. Nosacījumi, kas attiecas uz balvām. U10 tenisa programmā ir paredzēts, ka katram bērnam tiek kaut
kas iedots par piedalīšanos, vienalga vai tas ir diploms par piedalīšanos, kāda maza piemiņas balviņa,
vai uzlīmes, vai arī kāda salduma balva. Jāatceras, ka tie ir mazi bērni un nevar dažus apsveikt un
pārējos atstāt bez nekā. Tāpēc nolikumos pie balvām uzrādam, kas bērniem būs dāvaniņās par
piedalīšanos.
Ja ir kādi jautājumi, priekšlikumi vai neskaidrības, tad droši zvaniet.
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