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Frontent
Úvod
Úvodní stránka webu. Obsahuje hlavní
text O nás, 3 náhodně zvolené
aktuality, několik prvních řádků
pravidel a odkaz na celá pravidla,
soupis všech závodů aktuální sezóny a
počet registrací na závody sezóny.

Zápatí poté na všech stránkách
zobrazuje náhodně zvolené sponzory.

Obrázek 1 Úvod, aktuality

Boční panel
Boční panel je vždy odlišný pro každou stránku dle nastavení, zobrazuje základní informace, nové
aktuality nadcházející závody a jiné.

Závody
Soupis
Obsahuje soupis všech závodů
z aktuálně probíhající sezóny,
kliknutím na nadpis závodu nebo
na ČTI VÍCE přejdeme do přehledu
závodu.

Obrázek 2 Závody, soupis

Závod
Obsahuje podrobné informace o závodu. Nalezneme zde datum, časy startů a registrací a popis závodu.
Pokud k závodu byly zveřejněny propozice lze je stáhnout zde. Pokud jsou na závod registrovaní
závodníci můžeme si také zobrazit startovní listinu (jedná se pouze o předčasnou verzi, konečná verze
bude zobrazená ve výsledcích po uzavření registrace každé kategorie). Pokud závod ještě neproběhl je
možné se zde registrovat (přihlášený uživatel). Pokud je uživatel na závod registrovaný může ho zde
odregistrovat nebo přeregistrovat.

Obrázek 3 Závody, informace
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Výsledky
Soupis
Obsahuje soupis všech závodů, u nichž alespoň jedna
kategorie obsahuje výsledky. Taktéž obsahuje celkové
výsledky aktuálně probíhající sezóny. Kliknutím na
obrázek kategorie zobrazíte příslušné výsledky.
Kliknutím na PŘEDCHOZÍ ROKY zobrazíte celkové
výsledky předchozích let.

Výsledky kategorie
Obsahují výsledky závodu kategorie. Pokud závod
aktuálně probíhá lze si všimnout nápisu živé výsledky,
Obrázek 4 Výsledky, soupis
v takovém případě soupis obsahuje výsledky již
odběhnutých závodníků a pod nimi následující startovní listinu. Stav závodníka vypovídá o tom, zda
závod již doběhl, popřípadě byl diskvalifikován a jiné. Pokud je závod odběhnut a vyhodnocen místo
nápisu živé výsledky můžeme vidět odkaz do celkových výsledků a datum konání. Pokud závodník bral
body do ZLZH byly mu taktéž přiděleny body.

Obrázek 5 Výsledky kategorie

Celkové výsledky kategorie
Zobrazuje průběžné celkové výsledky kategorie. Můžeme zde vidět závodníky a jejich počty bodů ze
všech již dokončených závodů. Vzhledem k faktu že ZLZH ruší několik (rozdílné dle sezóny viz. pravidla)
nejhorších závodů a určuje minimální počet odběhnutých závodů budou tyhle změny provedeny
nejdříve 20 minut po dokončení posledního závodu v kategorii. Tyhle změny tedy mohou ovlivnit
celkové výsledky.

Obrázek 6 Celkové výsledky
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Výsledky závodníka
Po rozkliknutí jména závodníka
v předchozích
tabulkách
si
můžeme zobrazit jeho veškeré
závody, umístění, body a celkové
umístnění v přechozích závodech
dle sezón.

Aktuality
Seznam
Obsahuje
seznam
aktualit
seřazených od nejnovějších.

Obrázek 7 Výsledky závodníka

Obrázek 8 Aktuality, soupis

Aktualita
Po rozkliknutí aktuality si
můžete zobrazit celý článek
s podrobnými informacemi.
Je možné aktualitě přidat
„To se mi libí“ a „To se mi
nelíbí“, popřípadě jedním
kliknutím článek sdílet na
Facebooku nebo Twitteru.
Můžete také přejít na
předchozí a následující
aktuality nebo si zobrazit
některou z navrhovaných.
Aktuality také umožňuji
zanechat krátký komentář
Obrázek 9 Aktualita
buď jako přihlášený uživatel
nebo jako anonymní po vyplnění jména. Administrátor může nastavit vašemu komentáři „To se mi líbí“.
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Sponzoři
Zde nalezneme soupis všech sponzorů a jejich podrobné informace.

Obrázek 10 Sponzoři

Kontakty
Kontakty můžou obsahovat volitelný text. Jejich součástí je i zobrazení Facebooku ZLZH a kontaktní
formulář. Formulářem můžete kontaktovat administrátory stránky, kteří vám na uvedený email mohou
odeslat odpověď.

Obrázek 11 Kontakty

Foto
Soupis galerií
Obsahuje soupis galerií. Po kliknutí na nadpis galerie přejdete do zobrazení konkrétní galerie.

Obrázek 12 Soupis galerií
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Zobrazení galerie
Galerie obsahuje obrázky a
popřípadě popis konkrétní
galerie. Po kliknutí na obrázky
se zobrazí obrázek v plném
rozlišení. Galerii je možné
přímo sdílet na Facebook nebo
na Twitter.

Profil
Po kliknutí na profil se
dostanete na přihlašovací
obrazovku
(nepřihlášený
uživatel) nebo na zobrazení
informací o profilu.

Obrázek 13 Zobrazení galerie

Obrázek 14 Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu je možné ho změnit kliknutím na ZAPOMENUTÉ HESLO a
vyplnit email k vašemu účtu. Poté vám na email přijde odkaz, na který kliknete a dostanete možnost
vytvořit si nové heslo.

Obrázek 15 Zapomenuté heslo
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Vytvoření účtu
Pokud ještě nemáte ZLZH
účet můžete si ho vytvořit
kliknutím na VYTVOŘIT
ÚČET.
Zde
vyplníte
veškeré informace a
odešlete. Poté vám na váš
email přijde aktivační
odkaz, na který kliknete a
aktivujete si váš účet.
Poté už jen stačí se
přihlásit.
POZNÁMKA:
účet může na váš
požadavek
vytvořit
administrátor přímo na
Obrázek 16 Vytvoření účtu
závodě u registrací (v
případě že účet nemáte), v takovém případě MUSÍTE administrátorovi sdělit váš email, na který poté
přijde informace o založení účtu i s vámi na místě určeným heslem.

Informace o profilu
Obsahuje základní přehled informacích o přihlášeném uživateli a menu (vpravo). Kliknutím na EDITACE
UŽIVATELE můžete měnit informace o uživateli.

Obrázek 17 Informace o profilu

Editace uživatele
V editaci uživatele můžeme
měnit
jméno,
příjmení,
organizaci
(závodní
tým),
profilová obrázek (automaticky
se ořízne) a heslo k účtu.

Výsledky
Obsahuje informace o všech již
odběhnutých
závodech
Obrázek 18 Editace uživatele
uživatele. Jedná se o stejné
informace, k jakým se může dostat jakýkoliv návštěvník stránky.
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Registrace
Zobrazí seznam všech závodů, na které se může uživatel registrovat. Pokud je již registrován na závod
zobrazí se mu podrobnější informace o registraci (závodní kategorie, informaci, zda bere body a
startovní pozici, popřípadě zda má toto startovní místo garantováno). Kliknutím na ZOBRAZIT se
zobrazí podrobnější informace o závodě. Kliknutím na REGISTROVAT se dostaneme do samotné
registrace závodu. Pokud je uživatel na závod registrovaný může ho zde odregistrovat nebo
přeregistrovat.

Obrázek 19 Registrace

Samotná registrace závodu
Zde si uživatel volí požadavky na registraci závodu. Je to, zdali che brát body do ZLZH, v jaké chce
startovat kategorii a jaké je jeho preferovaná startovní pozice. Nalezne zde také informaci, jak je možné
si garantovat startovní místo. Administrátor má právo měnit jeho pozici, pokud místo není
garantováno. Pokud ovšem má závodník například garantováno 5. startovní místo a na 1.-4. nikdo není,
přesune se jeho místo na první po uzavření registrací!

Obrázek 20 Samotná registrace závodu

Přeregistrace
Stejná jako samotná registrace závodů. Pokud má závodník garantované startovní místo a
v přeregistraci změní startovní místo na nové automaticky PŘICHÁZÍ O GARANCI.

Odhlásit
Odhlásí uživatele.
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