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Přihlášení do administrace 
Pro přístup do administrace potřebujete login a heslo, pokud ho nemáte, kontaktujte 
správce systému s žádostí o tyto údaje na emailovou adresu milan.krejci@centrum.cz 
 
Webová stránka pro přihlášení do administrace systému se nachází zde: 
http://prihlaska.unas.cz/administrace.php 
na tuto stránku lze přistupovat také pomocí odkazu „administrace‘, který se nachází na 
úvodní stránce webu. 

 
 
Pro přihlášení vložte login a heslo do příslušných polí a stiskněte tlačítko „ok“ 

 

Vytvořit novou akci 
Do pole „název akce“ vložte vhodně komponovaný název turnaje.  

mailto:milan.krejci@centrum.cz
http://prihlaska.unas.cz/administrace.php
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Např. III. ročník turnaje seniorů, KK Moravská Slávia Brno 14-16.12.2012 
Do pole „popisek k přihlášce“ vložte libovolný text, který se bude zobrazovat pod 
nadpisem přihlášky.  
Např. Vyplňte jméno a příjmení, klub za který soutěžíte a kontakt (emailová adresa, nebo 
telefonní číslo) na který vás můžeme v případě potřeby kontaktovat. Pokud máte dotazy, 
pište na email@kuzelky.cz 

 
Pokud máte vyplněno, stiskněte tlačítko „založit akci“. 

 
Turnaj se zobrazí v seznamu a pomocí funkčních tlačítek (po pravé straně) ho můžete 
dále editovat. 

Kategorie 
Pokud požadujete, aby uživatel při registraci na turnaj vyplnil kategorii ve které soutěží, 
musíte k turnaji jednotlivé kategorie specifikovat. 
Stiskněte tlačítko „kategorie“ – ikona zkříženého klíče s kladivem. 

 
Zadejte název kategorie a stiskněte tlačítko “založit kategorii” 

mailto:email@kuzelky.cz
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pomocí funkčních tlačítek můžete existující kategorii změnit, nebo smazat. 
Pokud máte založen seznam požadovaných kategorií, stiskněte tlačítko „zpět“ pro návrat 
na seznam akcí. 

Termíny 
K vytvořené přihlášce je třeba přidat termíny, startu hráčů. 
Stiskněte tlačítko „termíny“ – ikona seznamu. 

 
Vložte den, měsíc, rok, hodinu a minutu startovního termínu. 
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Stiskněte tlačítko „vložit termín“. 

 
Pokud máte vloženy všechny startovní termíny, stiskněte tlačítko „zpět“ pro návrat na 
seznam akcí. 

Změnit název, nebo popisek akce 
Pokud požadujete provést změnu názvu akce, nebo popisku, který se zobrazuje stiskněte 
tlačítko „změnit název a popisek“ – ikona píšící tužky. 
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Editujte požadované údaje a stiskněte tlačítko „aktualizovat“ 

 
Systém provede aktualizaci údajů a návrat na stránku se seznamem akcí. 

Odstranit akci 
Pokud požadujete odstranit akci stiskněte tlačítko „odstranit“ – ikona červeného křížku. 
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POZOR! Všechny údaje editované v rámci turnaje – termíny, kategorie apod. 
budou nenávratně odstraněny! 

Přihlásit se na turnaj 
Na úvodní stránce http://prihlaska.unas.cz/index.php je zobrazen seznam akcí na které 
se lze přihlásit (nejnovější nahoře). 
Uživatel vybere akci na kterou se chce přihlásit a klepne na tlačítko „zobrazit 
podrobnosti“ – ikona lupy. 

 
Uživateli se zobrazí přihláška na akci. 

http://prihlaska.unas.cz/index.php
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Uživatel si vybere volný termín, vyplní požadované údaje a stiskne tlačítko „přihlásit“. 
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Systém uživatele informuje o zaregistrování přihlášky. 

 
Termín je rezervován. 
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Uvolnit již registrovaný termín 
Přihlaste se do administrace. 
Stiskněte tlačítko „termíny“ u turnaje na který je přihlášena osoba jejíž přihlášku chcete 
zrušit. 

 



 11 

Stiskněte tlačítko „odhlásit“ 

 
Termín je uvolněn a na tento termín se může registrovat jiná osoba. 
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