
Postup činností a povinností s hlášením výsledků: 

1.polovina soutěže – od září do prosince roku 2009 

1. sehrát mistrovské utkání, vystavit a zapsat správně informace na papírový zápis (dále jen 

originál). 

2. Vzít originál a nascanovat ho nebo ho ofotit a poslat na mailovou adresu vedoucího skupiny 

(pro RP 1.třídy p. Kratochvíl, pro RP 2.třídy p. Brauner, pro RP žactva sl. Poláková) a v kopii 

správci stránek (p.Košatý) => maily viz web RSST Mělník. 

3. DOBROVOLNĚ se můžete přihlásit na web do hlášení výsledků, sekce „Hlášení“ vpravo 

nahoře, když se koukáte na tabulku. Tam vyplníte dle pokynů ze souboru „Postup pro hlášení 

výsledků přes WWW stránky“ (který je možno stáhnout z webu RSST Mělník) konkrétní zápis 

a napíšete správci stránek (p. Košatý), že jste data napsali na web. 

4. Po polovině soutěže vzít všechny originály za polovinu soutěže a odeslat je na adresu 

příslušného vedoucího skupiny (případně předat osobně). 

 

2.polovina soutěže – od ledna do dubna roku 2010 

1. sehrát mistrovské utkání, vystavit a zapsat správně informace na papírový zápis (dále jen 

originál). 

2. Vzít originál a: 

a. nascanovat ho/ofotit ho a poslat mailem vedoucímu skupiny a správci stránek 

 

NEBO 

 

b. přihlásit se na web do hlášení výsledků, sekce „Hlášení“ vpravo nahoře, když se 

koukáte na tabulku. Tam vyplníte dle pokynů ze souboru „Postup pro hlášení 

výsledků přes WWW stránky“ (který je možno stáhnout z webu RSST Mělník) 

konkrétní zápis a napíšete správci stránek (p. Košatý), že jste data napsali na web.  

3. Po polovině soutěže vzít všechny originály za polovinu soutěže a odeslat je na adresu správce 

stránek: Jan Košatý, nám. Republiky 992/7, 277 11 Neratovice (případně předat osobně) 

 

Pokud byste k tomu měli nějaké připomínky, otázky či dokonce návrhy na zlepšení, neváhejte 

mne kontaktovat!!! V krajských soutěžích funguje ještě trošku více složitější systém, kdy se musí 

posílat jak scany tak vyplňovat výsledky přes web a ještě na vícekrát. My takovéto složité řešení zatím 

neplánujeme, nicméně věříme, že tyto možnosti celkově zrychlí a zefektivní celkový výsledkový servis 

na internetu. Děláme to pro vás, pro vaši informovanost a abyste s tím neměli příliš mnoho práce. 

Proto bychom byli rádi, když byste nám v tomto ohledu vyšli vstříc a nových možností využili. 

Děkujeme za pochopení. 

DODATEK: Nicméně VV doporučuje scany posílat i nadále, neboť pokud budou na originále chyby, 

přijde se na to na konci sezony a o to vyšší budou za to pokuty, neboť na tyto chyby nebudete jinak 

moci býti upozorňováni průběžně tak jako doposud. 

Za VV RSST Mělník – Jan Košatý, člen VV pro kontakt s oddíly a správce stránek. 


