Návod na používanie prihlasovacieho formulára:
1. Súbor vo formáte XLS s aktuálnymi dátami si môžete stiahnuť z www.mates.sk. Pre
správnu funkciu prihlasovacieho formulára musíte mať v Exceli povolené používanie
makier.
2. Pretekárov si môžete zoradiť podľa abecedy alebo podľa kategórie (pomocou tlačidiel
)
3. V stĺpci „C“ vymažte mená pretekárov, ktorí sa daných pretekov nezúčastnia.
4. Vymažte pomocou tlačidla
pretekárov, ktorí neštartujú
(vymaže sa celý riadok).5. U každého pretekára vymažte tie časy nasadenia v ktorých
disciplínach nebude štartovať.
6. V prihláške sú uvedené najlepšie časy dosiahnuté v aktuálnom a predchádzajúcom roku
zanamenané v registri časov. Ak pretekár nemá čas nasadenia a v programe pretekov
je vypísaná pre jeho kategóriu disciplína, má namiesto času uvedené „áno“. Ak
v prihláške ponecháte „áno“, znamená to že ho do príslušnej disciplíny prihlasujete.
7. Ak pretekár nemá čas nasadenia, ešte disciplínu neplával (má tam uvedený text „áno“),
bude zaradený ako najpomalší a bude umiestnený na konci štartovej listiny.
8. Podľa potreby dopíšte na koniec nových (doposiaľ neregistrovaných) pretekárov s rokom
narodenia, kategóriou a do disciplín na ktoré ho prihlôasujete napíšte „áno“.
9. V poslednom stĺpci si môžete skontrolovať počet štartov každého pretekára (na
niektorých pretekoch môže byť limitovaný).
10. Súbor s aktuálnymi dátami prihlášky uložte a následne ho pošlite mailom na adresu
office@mates.sk a na adresu usporiadateľa pretekov.
11. V prípade dodatočných zmien
* pretekára ktorý už bol prihlásený a nebude štartovať vyznačte preškrtnutým písmom
(alebo celý záznam, alebo len čas nasadenia v disciplíne v ktorej nebude štartovať).
* ak dohlasujete ďalšieho pretekára, ktorý v pôvodnej prihláške nebol (jeho riadok ste
predtým vymazali), dopíšte ho na koniec zoznamu. Pomôckou Vám môžu byť pôvodné
údaje, ktoré sú v druhom liste "kopia".12. Súbor s aktualizovanými dátami prihlášky
uložte a následne ho pošlite mailom na adresu office@mates.sk a na adresu
usporiadateľa pretekov. Do sprievodného textu napíšte, aké zmeny ste urobili, aby
sme ich mohli ľahšie v tabuľke identifikovať.
13. Za akékoľvek návrhy na zlepšenie Vám predom ďakujem.
V Bratislave 01.03.2015

Na nasledujúcom obrázku je vzor vyplnenej tabuľky aj s krátkym komentárom.

Za konštruktívne pripomienky Vám vopred Ďakujem.

Pavol Mates

V Bratislave 7. 2. 2008, 05.02.2011, 01.03.2015

