
Pokud se do systému přihlašujete poprvé, musíte se nejprve registrovat  
A vytvořit si tak profil, ze kterého budete provádět přihlašování závodníků na závody.  

Do registrace se dostanete kliknutím na tato tlačítka... 

PŘHLAŠOVÁNÍ POUZE NA ZÁVODY  S A M C  



Budete přihlašovat v sezóně závodníky pouze na SAMC, proto zvolte variantu 1. 



Do registračního formuláře 
Zadejte všechny požadované  
údaje a klikněte na  
„Souhlasím a chci se registrovat. 

Po úspěšné registraci obdržíte 
na zadaný e-mail přihlašovací 
údaje a můžete se jejich 
zadáním v pravém horním rohu 
přihlásit do svého profilu. 
 
Pozor! Zadávejte prosím i 
telefonní kontakt, který bude 
sloužit v případě nutnosti rychlé 
komunikace.  



Po přihlášení se dostanete na úvodní stranu svého profilu. Zde můžete vytvářet karty 
soutěžících a přihlašovat je poté na jednotlivé závody.  

Do sekce závodníků se dostanete přes tlačítko „Soutěžící“.  



V sekci pro soutěžící vytvoříte kartu svého soutěžícího tak, že zadáte požadované údaje o 
závodníkovi a kliknete na „Beru na vědomí a chci soutěžícího registrovat.“ Po zadání roku narození 
se závodníkovi vygeneruje automaticky soutěžní kategorie. Pokud není registrovaný, zadejte jako 

ID číslo nula.  
Věnujte, prosím, pozornost červeným upozorněním! 



Takto můžete registrovat 
libovolný počet soutěžících.  
Pozor! Registrovat smí pouze 
trenér, zákonný zástupce nebo 
plnoletý závodník. Závodník smí 
být v systému jen jednou! 
Trenér se s rodiči domluví, kdo 
bude závodníka registrovat! 

Závodníky můžete přihlašovat 
na závody buď jednotlivě nebo 
hromadně:  
 
Jednotlivě tak, že klinete na 
tlačítko „Detail“ vedle řádku 
závodníka.  
 
Hromadně tak, že kliknete na 
„Přihlašování na závody“. 



V detailu jednotlivého 
soutěžícího můžete až do data 
ukončení přihlašování 
libovolně přihlašovat nebo 
odhlašovat opětovným 
kliknutím na vypsané závody. 
 
Startovné by mělo být 
připsáno na účtu organizátora 
nejpozději týden před 
konáním závodu. U prezence 
předložte jako doklad výpis z 
účtu k platbě. Registrovaný 
závodník ke kontrole věku 
předloží kartu Alive se svým 
ID, neregistrovaný kartičku 
pojišťovny.  

  



V sekci hromadného 
přihlašování na závody se vám 
zobrazí pod sebou jednotlivé 
vypsané závody.  
 
Po klinutí na jeden z nich se 
vám zobrazí všichni závodníci 
a vy můžete ty, kteří se závodu 
zúčastní přihlásit. 
 
Pozor! Po ukončení termínu 
přihlašování už nepůjde 
závodníky na závod přihlásit, 
ani je odhlásit.  



V sekci „Placení startovného“ 
uvidíte souhrnnou částku na 
každý závod za všechny 
přihlášené závodníky. Do 
přehledu konkrétního závodu 
se dostanete klinutím na 
„Detail“. 
 
Pozor! Nově musíte nejprve 
vystavit zálohovou fakturu. 
Jak ji vytvořit a co bude 
následovat, si ukážeme na 
další straně.  Nejprve půjdeme 
do sekce Nastavení. 

Zde najdete platby za: 
Neregistrovaného záv. 
Registrovaného záv. 
Souhrn  



Zde nastavíte vaše fakturační údaje, které budou na 
faktuře v poli Odběratel. Pokud nejste podnikatel, 
zadáte pouze jméno a adresu. 
 

Můžete fakturovat na více subjektů, případně každého 
závodníka fakturovat na samostatnou fakturu nebo 
všechny na jeden doklad.  
Zde přidáte další fakturační subjekt. 

Pozor! Pokud k přihlášenému 
závodníkovi nevytvoříte 
ručně fakturu, po datu 
uzávěrky přihlašování 
konkrétního závodu se 
faktura vytvoří automaticky 
a organizátor bude očekávat  
její úhradu.  
 
Pokud se váš závodník 
nemůže soutěže zúčastnit,  
je nutné ho do uzávěrky 
přihlašování odhlásit!  

!!! 

V horních 
polích zde 
najdete vaše 
osobní 
informace, 
můžete změnit 
název klubu a 
nebo své 
přihlašovací 
heslo.  

Plátce máme 
nastaveného, 

pojďme do sekce 
„Fakturace“. 



Zde máte přehled, 
kolik závodníků 
máte na který 
závod přihlášeno. 

Ke kolika 
závodníkům jste 
již vytvořili 
fakturu. 

A u kolika faktur 
již bylo potvrzeno 
jejich zaplacení. 

Pro vytvoření 
nové faktury 
kliknete na 
„Seznam faktur a 
jejich tvorba“. 

Zde jsou ke stažení 
dříve vytvořené 
faktury. 



Přehled dříve 
vytvořených 
faktur. 

Zde na vytvořenou fakturu 
přidáte závodníky, kteří ještě 
nebyli fakturováni.  
Kliknutím na tlačítko „Přidat 
na fakturu“. Závodníka lze, v 
případě potřeby, opět z faktury 
odebrat.  

Zde nastavíte, který z uložených 
subjektů bude plátcem faktury.  

Po výběru 
klikněte na 
„zvolit“. 

Pokud je vše v pořádku, potvrdíte vytvoření 
faktury kliknutím na „Potvrdit vytvoření…“. 



Jako potvrzení, že byla 
faktura úspěšně 
vytvořena, se zobrazí tato 
věta.  

V sekci „Fakturace“ lze 
najít, stáhnout a poté 
uhradit nově vytvořenou 
fakturu.  



Denisa Sládková 
denisa.sladkova@fisaf.cz  

 

- problémy s úhradami faktur 
- organizační dotazy k závodům 

Řešení problémů se systémem 

Martin Pergl 
m.pergl@centrum.cz  

 

- problémy s přihlašováním, registrací 
- dotazy k funkcím registračního systému 

V případě, že budete mít jakékoli problémy s funkčností systému, nebo další dotazy k 
fakturacím, platbám a dalším záležitostem, pište, prosím, na jeden z níže uvedených 

kontaktů.  

Děkujeme za pozornost! 


