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INFORMACJE OGÓLNE
Podział główny

Informacje ogólne
Widok panelu

Panel Filtrowanie

Panel Lista zawodów

Panel Szczegóły zawodów

Panel Kalendarz zawodów/ archiwum

Panel Logowanie/ zakładanie konta
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INFORMACJE OGÓLNE
Panel FILTRUJ

Filtrowanie zawodów wg:
- federacji
- konkurencji tarcza/field/3D (obecnie wyłącznie 3D)
- kategorii sprzętowej
- kategorii wiekowych

Brak dostępnych
zawodów

Wybrane zawody

Zaznaczenie filtrowania

Informacje ogólne
Panel FILTRUJ
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INFORMACJE OGÓLNE
Panel KALENDARZ/ZAKOŃCZONE

Kalendarz zawodów Lista zakończonych zawodów 

Informacje ogólne
Panel KALENDARZ/ZAKOŃCZONE
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INFORMACJE OGÓLNE
Panel ZAWODY

Sortowanie

Zawody - lista Turnieje - lista

Zgłoszeni zawodnicy
/ max. ilość miejsc Kolor znacznika

na mapie

Zawody w ramach
pucharu/ligi

Ilość dni do zawodów

Data, ilość dni
lokalizacja

Wybrane zawody

Informacje ogólne
Panel ZAWODY
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INFORMACJE OGÓLNE
Panel INFORMACJE O ZAWODACH

Nazwa zawodów
lokalizacja, data, ilość dni

Informacje o zawodach

Informacje o kategoriach

Możliwość zapisania się na zawody
bez logowania i zakładania konta. (s. 7)

UWAGA!
Posiadanie konta zapewnia dostęp do: statystyk,

 historii, automatycznego wyszukiwania
 pasujących zawodów,

galerii zdjęć.

Informacje ogólne
Panel INFO 

Szczegóły zawodów
- informacje
- aktualności
- lista zawodników

6



INFORMACJE OGÓLNE
Zapisywanie na zawody (bez logowania)

UWAGA!

Możliwość zgłoszenia więcej niż jednej osoby na ten sam adres e-mal ( np. zgłaszanie członków rodziny) 

Formularz zgłoszenia na zawody

Informacje ogólne
Zapisywanie się na zawody 07 | PL

7



INFORMACJE OGÓLNE
Panel ZAWODY ZAKOŃCZONE (ARCHIWUM)

Mini mapa

Szczegóły zawodów
- wyniki zawodów
- informacje
- aktualności
- galeria

Zawody zakończone
Zawody zakończone/
turnieje zakończone

Informacje ogólne
Panel ZAWODY ZAKOŃCZONE (ARCHIWUM) 08 | PL
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ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Zakładanie konta (REJESTRACJA)

Logowanie 
do istniejącego konta

Rejestracja
zakładanie konta

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Zakładanie konta (REJESTRACJA)

1 2

Rejestracja

Zakładanie konta
Organizatora

Zakładanie konta
Zawodnika

1
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Możliwość ustawienia
 własnego zdjęcia.

PREFERENCJE WYSZUKIWANIA

Pokaż tylko Lokalne
(dostępne będą wyłącznie zawody

rozgrywane w kraju zawodnika)

Kreator sprzętu
WYMAGANY
Konto musi posiadać przynajmniej 
jeden łuk/kuszę z określoną
kategorią sprzętową.

 

Do konta może być przypisanych więcej
niż jeden łuk

więcej: następna strona

Hasło do logowania

Zgody i oświadczenia

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza
na podanego maila zostanie wysłany 
link aktywujący konto.

WAŻNE!
Aktywuj konto przed pierwszym 
logowaniem

W odległości
(maksymalna odległość

od miejsca zamieszkania)

Wyświetl minimapę
(Widoczna mapka z zaznaczonymi zawodami)

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny (zawodnik)

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny

10



ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny (dodawanie sprzętu)

Przykładowa konfiguracja

Wybierz rodzaj sprzętu1 Wybierz rodzaj łuku2 Wybierz rodzaj łuku3 Wybierz akcesoria łuku4

Wybierz strzały5 Wybierz metodę strzelania6 Podsumowanie /zapisywanie7 Sugerowane kategorie
Lista pasujcych kategorii sprzętowych
z podziałem na federacje.

W przypadku większej liczby pasujących kategorii
istnieje możliwość ręcznego wyboru.

Kategorie układane są w kolejności od tych 
najlepiej dopasowanych.

Podsumowanie 
lista wybranych opcji 

Zapisz
Zakończenie konfigurowania 
sprzętu

Nazwa łuku
Wpisz własną nazwę łuku która będzie
wyświetlana w systemie
np.: „ Drewniak zielony”

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny (dodawanie sprzętu)
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ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny (dodawanie/ usuwanie/ edycja sprzętu)

Ważne!
Każdy łuk traktowany jest jak osobne konto posiadające indywidualne:
- dane do zapisywania się na zawody
- statystyki 
- historię
- listę zawodów
- galerię

Strzelanie z kilku łuków należących do tej samej kategorii 
nie wymaga zakładania osobnego konta.

Łuk domyślny
widoczny po zalogowaniu

Usuń łuk
Usunięcie sprzętu możliwe 
tylko jeśli nie brał udziału w zawodach

Edytuj
Możliwość zmiany nazwy

Strzelanie w kilku kategoriach sprzętowych wymaga dodania
dodatkowego łuku (np. łuk bloczkowy i tradycyjny)

Dodawanie/ usuwanie/ edycja sprzętu 1
Wybór łuku po zalogowaniu2

Edycja konta zawodnika3

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Formularz rejestracyjny (dodawanie/ usuwanie/ edycja sprzętu)

12



Logowanie

Dane logowania
 zapamiętane przez przeglądarkę

Kasowanie hasła.

Logowanie 
do istniejącego konta

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Logowanie się do systemu

1

1

ZAKŁADANIE KONTA / LOGOWANIE
Logowanie się do systemu
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KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (KALENDARZ/ ZAWODY)

KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (KALENDARZ/ ZAWODY)

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

Odległość 
z twojego miejsca zamieszkania
do miejsca odbywania się zawodów
(w lini prostej)

Poziom trudności
Patrz: Panel Informacyjny

Wybór łuku
Jeśli posiadasz więcej 
niż jeden.
Dodanie łuku możliwe
w Edycji konta

Mini mapa
Mapa z zaznaczonym 
miejscem zamieszkania
oraz miejscami zawodów
Wyświetlanie/ukrywanie
mapy w Edycji konta

Pogoda na zawodach
prognoza pogody 
widoczna na 7 dni 
przed zawodami

Szczegóły Zawodów (s.16)
podstrona z pełną
informacją zawodów:
 - komunikat zawodów
- lista zawodników
- aktualności

Panel informacyjny - TWOJA KATEGORIA
- ilości rywali
- średnia skuteczność rywali
- sugerowany poziom trudności wyliczany na podstawie
  porównań skuteczności twojej i rywali.

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

Imię i Nazwisko

Pokaż tylko Lokalne
(dostępne będą wyłącznie zawody

rozgrywane w kraju zawodnika)

Zawody nieaktywne (szare)
- brak wolnych miejsc
- brak naszej kategorii sprzętowej, wiekowej
- ograniczenia terytorialne
- brak odpowiedniej licencji

Zdjęcie zawodnika/avatar
- Edytuj ( przejście do ustawień konta)

- Wyloguj się

Szybkie Statystyki Zawodnika
Średnia skuteczność, ilość zawodów,

 średnia medalowa, suma odległości przebytych na zawody

MENU KONTA ZAWODNIKA
- Statystyki - statystyki zawodnika
- Zawody - lista zawodów na które jesteś zapisany/na
- Wyniki - historia zawodów w których uczestniczyłeś/łaś
- Obserwowani - lista zawodników dodanych do obserwacji
- Wiadomości - powiadomienia, aktualności 
  od organizatorów zawodów
- Zdjęcia - zdjęcia z zawodów

Pokaż tylko dostępne
Ukrywa zawody na które nie można

 się zapisać (brak miejsc,
 niezgodność kategorii,

 ograniczenia lokalizacji, licencje) 

W odległości
(maksymalna odległość

od miejsca zamieszkania)
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Turnieje
Lista zawodów rozgrywanych

 w ramach turniejów/ lig/ pucharów

Punktacja
Strona podsumowująca rundy
rozgrywek turniejowych

Lista zawodów
Zawody rozgrywane w ramach turnieju
Możliwość zapisania/ zrezygnowania
wyłącznie po zalogowaniu.

Informacja 
Podstawowe informacje na temat zasad
rozgrywania turnieju. kategorie, punktacja

Imię i Nazwisko

KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (KALENDARZ/ TURNIEJE)

KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (KALENDARZ/ TURNIEJE)
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Mini mapa

Szczegóły zawodów (s.20)
Wyniki zawodów

Lista wszystkich 
zakończonych zawodów

Podsumowanie zawodów
Jeśli zawodnik brał system wyświetla
dodatkowe informacje:
- skuteczność na zawodach
- ilość punktów
- średnią punktu/ strzałę
- zdobyte miejsce

Zawody zakończone
Zawody zakończone/
turnieje zakończone

Imię i Nazwisko

KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (ARCHIWUM/ ZAWODY)

KONTO ZAWODNIKA
Widok główny (ZAKOŃCZONE)
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MENU - Zawody zakończone

RUNDY
Wyniki zdobyte w ramach rundy

PODSUMOWANIE (wyniki zawodów)
Suma wyników z wszystkich rund.

FILTROWANIE

Tabela wyników
Tabela z podziałem na kategorie. 
Zawiera:
- zajętą pozycję
- narodowość
- nr ID
- ilość punktów
- średnią punktów na strzałę
- skuteczność
- pasek skuteczności 

Imię i Nazwisko

KONTO ZAWODNIKA
Szczegóły zawodów (ARCHIWUM/ ZAWODY)

KONTO ZAWODNIKA
Szczegóły zawodów (ARCHIWUM/ ZAWODY)
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MENU - Statystyki
Dostępne po zalogowaniu 

MEDALE
Zdobyte medale (miejsca 1-3)

FILTROWANIE STATYSTYK
Wg federacji

WYKRES SKUTECZNOŚCI

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Menu zawodnika
Zakładka STATYSTYKI

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka STATYSTYKI
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Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

MENU - Zawody
Dostępne po zalogowaniu
Lista zawodów/ turniejów
na które zawodnik jest 
zapisany. 

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka ZAWODY

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka ZAWODY
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Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

MENU - Wyniki
Dostępne po zalogowaniu
Lista wyników z zawodów/ turniejów
w których zawodnik brał udział

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka WYNIKI

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka WYNIKI
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Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Galeria dostępna jest wyłąłcznie dla 
posiadaczy konta

Zdjęcia można dodawać wyłącznie
do zawodów, które zostały zakończone
i w których braliśmy udział.

Zawartość w każdej chwili można edytować 
(usuwać, dodawać nowe)

lista zawodów do których
można dodać galerię

Galeria zawodów
- liczba zdjęć
- usuń zdjęcia
- dodaj zdjęcia
- udostępnianie

Udostępnienie galerii -galeria widoczna na stronie zawodnika i stronie zawodów Brak udostępniania galerii - galeria widoczna wyłącznie na stronie zawodnika

Dodawanie zdjęć
do galerii

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka GALERIA

KONTO ZAWODNIKA
Zakładka GALERIA
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SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka INFORMACJE

Dane na temat zawodów
Nazwa

Organizator
lokalizacja

Data
Zasady rozgrywki

Kategorie
Koszt

Informacje
Komunikat organizatora

Nawigacja
Możliwość wyznaczenia trasy z punktu
zamieszkania do miejsca zawodów.
(wyłącznie zawodnicy zalogowani)

MENU ZAWODÓW
Informacje - komunikat organizatora, zasady rozgrywek, mapa, punktacja, opłaty, pliki do pobrania
Zawodnicy - lista zapisanych zawodników
Aktualności - Aktualne informacje od organizatora

Zasady rozgrywki

Imię i Nazwisko

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka INFORMACJE
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MENU ZAWODÓW
Informacje - komunikat organizatora, zasady rozgrywek, mapa, punktacja, opłaty, pliki do pobrania
Zawodnicy - lista zapisanych zawodników
Aktualności - Aktualne informacje od organizatora

FILTROWANIE
Możliwość filtrowania kategorii.

Lista zawodników

Szczegóły Zawodnika

Statystyli Zawodnika

Obserwowany
Dodanie/usunięcie
zawodnika do obserwowanych

Imię i Nazwisko

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka ZAWODNICY

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka ZAWODNICY
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AKTUALNOŚCI
Komunikty organizatorów zawodów

 

Imię i Nazwisko

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka WIADOMOŚCI

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW
Zakładka WIADOMOŚCI
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