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Strona https://beach.pzps.pl to elektroniczna platforma Polskiego Związku Piłki Siatkowej, która ma służyć organizatorom,
WZPSom, zawodnikom i zawodniczkom, sędziom oraz innym
zainteresowanym siatkówką plażową podmiotom.
Zarejestrowani uczestnicy mają do dyspozycji za pośrednictwem strony
internetowej:
• ogólnopolski kalendarz turniejów,
• możliwość rejestracji na turnieje eliminacyjne MP,
• wszelkie informacje dotyczące turniejów,
• ogólnopolską bazę boisk,
• dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zawodów, aktualną wersję
Handbooka oraz inne ważne pliki do pobrania,
• nominacje sędziowskie oraz system obsad na turnieje siatkówki plażowej w Polsce,
• zdjęcia z zawodów.

dotarcie do celu na podstawie współrzędnych GPS. Po skorygowniu
lokalizacji należy zapisać dane klikając klawisz „Zapisz”.
Nowy obiekt jest widoczny tylko dla użytkownika, który go tworzy
i PZPS. Dopiero po akceptacji przez PZPS będzie on widoczny dla innych
użytkowników. Do obiektu można dołączyć zdjęcia dokumentujące stan
obiektu. Aby wejść na stronę galerii zdjęć należy kliknąć ikonkę
na
liście obiektów.
Aby dodać zdjęcie do galerii, należy kliknąć przycisk „Załaduj plik” i wybrać zdjęcia z dysku komputera.
Po załadowaniu plików na serwer w galerii zostaną wyświetlone zdjęcia.
Klikając na ikonki pod zdjęciem, można zaakceptować zdjęcie, edytować
opis zdjęcia lub usunąć zdjęcie z serwera.
Użytkownik widzi wyłącznie zdjęcia dodane przez siebie oraz zdjęcia
innych użytkowników zatwierdzone przez PZPS.

Strona internetowa https://beach.pzps.pl to również baza wyników oraz
historia wszystkich zarejestrowanych turniejów od 2013 roku.

Rejestracja turnieju w Ogólnopolskim Kalendarzu PZPS
Zarejestrowanie turnieju możliwe jest tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu konta z prawami organizatora.
Przed dodaniem nowego turnieju, najpierw należy dodać obiekt, na którym będzie rozgrywany turniej do bazy obiektów. Aby dodać nowy obiekt,
należy wybrać pozycję „Dodaj obiekt” z menu. Obiekt będzie potrzebny
do dołączenia do formularza turnieju.
Po dodaniu obiektu turniejowego, możesz zarejestrować Turniej. Aby
dodać nowy turniej, należy kliknąć na opcje w menu: „Dodanie turnieju”
i wypełnić wszystkie pola. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Po
uzupełnieniu informacji kliknij „Zapisz”. Należy pamiętać o „podpięciu”
obiektu do turnieju.
Turniej zostanie zapisany w systemie jako niezaakceptowany z możliwością edycji przez użytkownika.
Jeżeli turniej zostanie zatwierdzony przez PZPS, użytkownik nie będzie
miał możliwości edycji danych turnieju. Wszelkie zmiany mogą nanosić
jedynie pracownicy PZPS.

Rodzaje kont:
• zawodnik – dostęp do kalendarza PZPS, dostęp do plików oraz informacji o turniejach,
• organizator – dostęp do kalendarza PZPS, dostęp do plików oraz
informacji o turniejach, możliwość rejestracji turnieju,
• sędzia – wprowadzenie niedyspozycyjności sędziowskich oraz nominacje na turnieje,
• WZPS – rejestracja kont zawodniczych, wprowadzanie zawodników na
Półfinały Mistrzostw Polski,
• wolontariusz – rejestracja konta przed zawodami międzynarodowymi.
• trener – utworzenie konta pozwala na asystę trenera na zawodach
młodzieżowych -więcej w dokumencie „Coaching w zawodach młodzieżowych na dany sezon”
Rejestracja konta
Aby założyć konto w systemie należy wejść na stronę: Załóż konto oraz
uzupełnić wszystkie niezbędne informacje. W polu typ użytkownika
wybierz swój typ użytkownika.
Po kliknięciu klawisza „Zarejestruj” na wskazane konto zostanie wysłany
mail z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link z maila konto zostanie
aktywowane, ale nie będziesz jeszcze mógł się zalogować. Konto musi
zostać zatwierdzone przez PZPS.
Rejestracja boiska
Aby dodać nowy obiekt do bazy, należy wybrać z MENU BAZA BOISK =>
DODAJ OBIEKT. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć klawisz
„ZAPISZ”.
System automatycznie wyszukuje lokalizację na mapie na podstawie wprowadzonego adresu. Należy sprawdzić prawidłowość lokalizacji i jeśli jest
błędna skorygować ją przesuwając znacznik na mapie.
Dokładne ustawienie lokalizacji obiektu ułatwi innym użytkownikom

Przypisanie obiektu do turnieju - Do turnieju można podłączyć obiekt
z boiskami z bazy obiektów. Pozwala to na udostępnienie użytkownikom większej ilości informacji na temat lokalizacji turnieju: lokalizacja
geograficzna, zdjęcia obiektu, osoby kontaktowe.
Przypisania dokonujemy po kliknięciu na klawisz „Wybierz obiekt” i wybraniu z listy konkretnego obiektu.
Aby usunąć przypisanie obiektu do turnieju klikamy klawisz „X”.
Po operacjach przypisania i odłączenia obiektu należy wykonać zapisanie
zmian.
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Rejestracja zawodników Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Aby zarejestrować zawodnika w systemie informatycznym https://beach.pzps.pl, należy zalogować się poprzez dane
użytkownika WZPS, które udostępniło biuro PZPS. Po uzyskaniu dostępu do programu, należy postępować zgodnie
z poniższą instrukcją postępowania:
•
	

Wybierz z MENU z zakładki UŻYTKOWNICY odnośnik DODAJ UŻYTKOWNIKA
Aby zarejestrować konto zawodnicze, należy zalogować się na konto WZPS danymi, które otrzymaliście
Państwo w wiadomości mailowej. Następnie z menu bocznego należy wybrać odnośnik DODAJ UŻYTKOWNIKA.

•

Wypełnij wszystkie niezbędne informacje w formularzu danych
(pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane)
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• 	 Wybierz właściwy WZPS
	Po wprowadzeniu właściwej daty urodzenia pojawi się okno WZPS. Należy wybrać WZPS, z którego zawodnik otrzymał prawo do gry na etapie szczebla centralnego (tj. półfinały MP).

• 	

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zaakceptować
dane przyciskiem DODAJ UŻYTKOWNIKA

•
	

ZATWIERDŹ!
Po zarejestrowaniu zawodnika na wskazane w formularzu danych
konto e-mail zostaną wysłane dane do logowania.
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