Nevezés az egyéni szövetségi versenyekre:

1. lépés: Írd be a versenyengedélyed számát a Bejelentkezés/nevezés melletti fehér
mezőbe. (SQ és nyolc szám)

2. lépés: Kattint rá a Bejelentkezés/nevezés feliratra. Lenyílik egy ablak, ami azt a célt
szolgálja, hogy megerősítsd a bejelentkezésedet. Ha a te nevedet adja fel, akkor kattints
az Igen gombra. Ha nem a saját nevedet látod, kattints a Vissza gombra és kezd az első
lépéstől.

3. lépés: Keresd ki azt a versenyt a listából, amire nevezni akarsz. Kattints rá a verseny
nevére, ekkor lenyílik egy ablak. Itt láthatod azokat a játékosokat, akik már neveztek a
versenyre. A verseny megnevezése előtt találsz egy zöld + jelet. Erre kattintva tudsz
benevezni a versenyre. Egy fehér sávban felugrik a Sikeres jelentkezés felirat.

4. lépés: Ellenőrizd le, hogy biztosan sikerült-e nevezned. Ismét kattints a verseny nevére.
Lenyílik megint a korábbi ablak, ahol a benevezett játékosokat láthatod. Itt szerepelnie
kell a te nevednek is, egy narancs (piros) X van a neved mögött. Ha vissza akarsz lépni
a versenytől akkor erre az X jelre kell kattintanod, és törölted megad.

5. lépés: A felső mezőben, ahol beléptél, most kattints a Kijelentkezés feliratra, hogy
kilépjél az alkalmazásból.

Néhány fontos információ:
-

Nevezni csak a Versenynaptárban megadott ideid lehet (ez általában a verseny előtti
csütörtök 12:00), ez az időpont a versenykiírásban meg van adva. A megadott idő után
a program automatikusan lezárja a nevezést, ezen változtatni már nincs módinkban.

-

A leadott nevezést törölni csak a nevezési határidő időpontjáig lehet, ezt is a program
szabályozza, ezen sem tudunk módosítani.

-

Amennyiben az itt leírtakon kívül is van lehetőség nevezés leadására, akkor azt minden
esetben tartalmazza a versenykiírás. Érdemes mindig megnézni.

-

Sajnos még nem sikerült megoldani azt, hogy bizonyos Apple termékek böngészője ne
akadjon össze a nevező programmal. Ilyenkor be lehet lépni a rendszerbe, de nevezni
már nem enged, egy hibaüzenetet küld helyette. A hiba megszüntetése már
folyamatban van, de a megoldás sajnos késik.

-

Javasoljuk ennek elkerülése érdekében próbáld meg Windows rendszerű gépről, itt
sikerülnie kell.

-

Ha végképp elakadtál, akkor keressél engem a +36309724778 számon.
Képes Gábor

