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Kalendarz zawodów
Lista nadchodzących zawodów.

Wersja językowa
Lista nadchodzących zawodów.

Archiwum zawodów
Lista zakończonych zawodów.

Logowanie do konta zawodnika

Wersja mobilna nie posiada
 możliwości zakładania konta.

Rejestracja wyłącznie
 w wersji desktopowej (komputer) 

NIEZALOGOWANY
Ekran główny 
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Liczba uczestników/ liczba miejsc 
Brak możliwości zapisania po osiągnięciu maksymalnej liczby 
uczestników.

Mapa 

Kolorowy znacznik
Kolor znacznika określającego miejsce

zawodów na mapie.

Puchar
Ikona informuje o zawodach

 rozgrywanych w ramach pucharu/ligi.
Ten sam kolor oznacza zawody rozgrywane

w ramach jednej ligi.

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

ZAWODY
Lista zawodów

PUCHARY/LIGI
Lista pucharów i lig

FILTRUJ
Opcje filtrowania

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

Data zawodów

Lokalizacja zawodów
Nazwa zawodów

NIEZALOGOWANY
Panel KALENDARZ
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Zapisywanie na zawody
Dla osób nie posiadających 
konta zawodnika.

Lista zawodników
z podziałem wg kategorii

Informacje na temat zawodów
- Lokalizacja
- Zasady rozgrywki
- Pliki do pobrania
- Komunikat organizatorów
- Koszt zawodów
- Kontakt do organizatora 

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

INFORMACJE
na temat zawodów

ZAWODNICY
Lista zgłoszonych
zawodników

AKTUALNOŚCI
Informacje od org.

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

NIEZALOGOWANY
ZAWODY - informacja/zawodnicy
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Zapisywanie na zawody
Aby zapisać się na zawody:
- uzupełnij wszystkie potrzebne dane, 
- oznacz odpowiednie kategorie,
- zaakceptuj zgody na przetwarzanie danych osobowych

Po zatwierdzeniu automatycznie zostaniesz 
dopisany do odpowiedniej kategorii.

NIEZALOGOWANY
ZAWODY - informacja/zapisz na zawody
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Liczba uczestników

Mapa 

Kolorowy znacznik
Kolor znacznika określającego miejsce

zawodów na mapie.

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

ZAWODY
Lista zawodów

PUCHARY/LIGI
Lista pucharów i lig

FILTRUJ
Opcje filtrowania

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

Data zawodów

Lokalizacja zawodów
Nazwa zawodów

NIEZALOGOWANY
Panel ZAKOŃCZONE
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Wybór rund
Domyślnie wyświetlana jest klasyfikacja końcowa „PODSUMOWANIE”
Jeśli zawody składają się z większej liczby rund można zapoznać się 
z wynikami każdej z osobna.

Wyniki zawodów
z podziałem na kategorie.

Informacje dodatkowe:
- ilość punktów,

- punkty na strzałę
- skuteczność

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

Wyniki
wyniki zawodów

INFORMACJE
na temat zawodów

GALERIA
Zdjęcia uczestników

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

NIEZALOGOWANY
ZAKOŃCZONE - Wyniki
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Kalendarz zawodów
Lista nadchodzących zawodów.

Archiwum zawodów
Lista zakończonych zawodów.

Zawody
Lista zawodów na

 jakie jesteśmy zapisani

Wyniki
Lista zawodów w których braliśmy udział.

Obserwowani
Zawodnicy których obserwujemy.

Wiadomości
Wiadomości od organizatorów, zmiany statusów zawodów.

Zdjęcia
Mozliwość dodania zdjęć do zawodów w których braliśmy udział

Wyloguj się

Statystyki
Statystyki zawodnika dla wybranego łuku)

- Skuteczność
- Średnia medalowa

- Max. skuteczność
- Ilość zawodów

- Ilość rywali
- Przebyty dystans

Wybór łuku
Jeśli posiadamy więcej niż jeden łuk.

Łuk można dodać wyłącznie w wersji desktopowej 
(komputer/tablet)

Pamiętaj!
Każdy łuk traktowany jest jako indywidualne konto z własnymi:
-  statystykami,
- historią
- parametrami zapisu na zawody
- galerią

ZALOGOWANY
Ekran główny 
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POWRÓT
do poprzedniej
 strony

ZAWODY
Lista zawodów

PUCHARY/LIGI
Lista pucharów i lig

FILTRUJ
Opcje filtrowania

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

Kolorowy znacznik
Kolor znacznika określającego miejsce

zawodów na mapie.

Puchar
Ikona informuje o zawodach

 rozgrywanych w ramach pucharu/ligi.
Ten sam kolor oznacza zawody rozgrywane

w ramach jednej ligi.

Data zawodów

Lokalizacja zawodów

Liczba uczestników/ liczba miejsc 
Brak możliwości zapisania po osiągnięciu maksymalnej liczby 
uczestników.

Odległość 
Dystans w lini prostej miejsce zamieszkania - miejsce zawodów.

Mapa 

Nazwa zawodów

Poziom trudności - TWOJA KATEGORIA
Sugerowany poziom trudności 
wyliczany na podstawie
porównań skuteczności twojej i rywali.

  (bardzo łatwy, łatwy, wyrównany, trudny, bardzo trudny) 

ZALOGOWANY
Panel KALENDARZ

9



POWRÓT
do poprzedniej
 strony

INFORMACJE
na temat zawodów

ZAWODNICY
Lista zgłoszonych
zawodników

AKTUALNOŚCI
Informacje od org.

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

Informacje na temat zawodów
- Lokalizacja
- Zasady rozgrywki
- Pliki do pobrania
- Komunikat organizatorów
- Koszt zawodów
- Kontakt do organizatora 

ZAPISZ SIĘ / ZREZYGNUJ
Zgłoszenie na zawody automatycznie 
zapisuje nas do odpowiedniej kategorii

Nawigacja
Bezpośrednie przejście 
do Automapy/Applemap

ZALOGOWANY
ZAWODY - informacja/zawodnicy
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Odległość 
Dystans w lini prostej miejsce zamieszkania - miejsce zawodów.

Zdobyte miejsce 
Pierwsze trzy miejsca oznaczone są medalami.

Liczba uczestników

Mapa 

Kolorowy znacznik
Kolor znacznika określającego miejsce

zawodów na mapie.

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

ZAWODY
Lista zawodów

PUCHARY/LIGI
Lista pucharów i lig

FILTRUJ
Opcje filtrowania

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

Data zawodów

Lokalizacja zawodów

ZALOGOWANY
Panel WYNIKI
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Wybór rund
Domyślnie wyświetlana jest klasyfikacja końcowa „PODSUMOWANIE”
Jeśli zawody składają się z większej liczby rund można zapoznać się 
z wynikami każdej z osobna.

Dodaj/Usuń - Obserwowani
Zaznaczenie gwiazdki na zielono dodaje zawodnika 
do obserwowanychWyniki zawodów

z podziałem na kategorie.

Informacje dodatkowe:
- ilość punktów,

- punkty na strzałę
- skuteczność

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

Wyniki
wyniki zawodów

INFORMACJE
na temat zawodów

GALERIA
Zdjęcia uczestników

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

ZALOGOWANY
WYNIKI - podgląd
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Dodaj/Usuń - Obserwowani
Zaznaczenie gwiazdki na zielono dodaje zawodnika 
do obserwowanych

Wiadomości
- powiadomienia od organizatorów

- zmiany statusów zawodów
- wyniki zawodów

ZALOGOWANY
Panel OBSEROWANI i WIADOMOŚCI
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NOWA GALERIA
Dodawanie zdjęć do zakończonych zawodów

Liczba 
zdjęć 
w galerii

Udostępnienie galerii -galeria widoczna na stronie zawodnika i stronie zawodów

Nowa galeria/Galeria

Brak udostępniania galerii - galeria widoczna wyłącznie na stronie zawodnika

Dostępne zawody do których 
możemy dodać zdjęcia

Dodaj zdjęcia Wybierz zdjęcia i wróć do galerii

ZALOGOWANY
ZDJĘCIA - utwórz galerię
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Wybierz galerię Wybierz zdjęcie Zamknij podgląd

GALERIA
Podgląd/edycja (dodawanie zdjęć)

POWRÓT
do poprzedniej
 strony

DODAJ ZDJECIA

USUŃ ZDJĘCIA

PRZEJDŹ DO WYNIKÓW 
ZAWODÓW

MENU GŁÓWNE
Powrót do 

menu głównego

ZALOGOWANY
ZDJĘCIA - przeglądaj/edytuj galerię
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Filtrowanie zawodów wg:
- federacji
- konkurencji tarcza/field/3D (obecnie wyłącznie 3D)
- kategorii sprzętowej
- kategorii wiekowych

Brak dostępnych
zawodów

Zaznaczenie filtrowania

ZALOGOWANY
Filtruj
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