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1. Vstup do systému FIS 

Do systému FIS vstoupíte pomocí přihlašovacích údajů přes odkaz na 
úvodní stránce internetových stránek Českého florbalu – 
www.ceskyflorbal.cz. Každý oddíl (sekretář oddílu) má vlastní přihlašovací 
údaje a práva ke správě oddílu. Po přihlášení vstoupíte na oddílovou 
stránku. 

2. Domácí hala 

Pomocí tlačítka DOMÁCÍ HALA může sekretář zadat halu oddílu a tu 
následně pomocí tlačítka Přenést halu k družstvům propsat jako 
domácí halu všech družstev oddílu. 

Současně je také možné zadat různým družstvům různou domácí 
halu. Každému družstvu však právě jednu domácí halu. 

Vybranou halu je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko ULOŽIT. 

Poznámka 1 
Jako domácí halu je možné zadat pouze halu, která má záznam 
v systému FIS. 

Poznámka 2 
Zadání domácí haly družstvu usnadní vlastní hlášení zajištění haly na 
příslušném dialogovém okně pro hlášení hal. 

3. Seznam pořádaných turnajů - vstup 

Vlastní hlášení zajištění hal probíhá na dialogovém 
okně, k jehož otevření slouží tlačítko SEZNAM 
POŘÁDANÝCH TURNAJŮ. 

Poznámka 
Tlačítko SEZNAM POŘÁDANÝCH TURNAJŮ se na 
oddílové stránce objeví vždy až po začátku nové 
sezóny – 1. ČERVENCE. 

4. Seznam pořádaných turnajů – výběr družstva 

Na stránce SEZNAM POŘÁDANÝCH TURNAJŮ je možné hlásit haly za všechna 
družstva oddílu. Výběr družstva se provede v příslušném boxu. 

Po výběru družstva dojde k zobrazení turnajů, které družstvo pořádá. 

Poznámka 
Věnujte pozornost vysvětlujícímu textu a především termínu do kdy musí být 
nahlášeny termíny zajištění haly. 

Obr.: zadáni domácí haly 

Obr.: vstup do systému FIS 
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5. Seznam pořádaných turnajů – výběr haly 

Po výběru družstva je možné přistoupit k zadání haly k jednotlivým 
turnajům. 

Pomocí tlačítka PŘENÉST HALU K TURNAJŮM je možné přenést ke 
všem turnajům pořádaných družstvem zadanou domácí halu 
družstva. 

Halu k turnaji je možné zadat i jednotlivě či po přenesení domácí haly 
dále upravovat. 

Poznámka 
Jako domácí halu je možné zadat pouze halu, která má záznam 
v systému FIS. 

6. Seznam pořádaných turnajů – úprava termínu 

Pokud je řídícím orgánem povoleno změnit termín turnaje v rámci 
víkendu, pak takový řádek není šedě zvýrazněn a k dispozici je ikonka 
kalendáře. Po kliknutí se objeví kalendář s termíny, z nichž může být 
volba provedena. 

K dispozici jsou termíny černým písmem. 

Poznámka  
U šedě podbarvených řádků (na obr. jde o řádek č 4) je u turnaje pevný 
termín, který nemůže změnit oddíl při hlášení haly. Takový termín 
může být změněn pouze řídícím orgánem soutěže. 

 

 

 

 

 

7. Seznam pořádaných turnajů – nahlášení termínů a hal 

Využitím tlačítka ULOŽIT dojde k uložení údajů k dalšímu případnému 
zpracování. Nikoliv k nahlášení termínů a hal. 

K vlastnímu nahlášení termínů a zajištění konkrétní haly slouží 
tlačítko ULOŽIT A ODESLAT DATA. Po kliknutí na toto tlačítko dojde 
k nahlášení údajů. 

Úspěšné odeslání údajů se projeví zeleným podbarvením řádku 
s turnajem, u něhož došlo ke korektnímu odeslání dat. 

Poznámka 1 
Hlášení hal je možné provádět opakovaně do stanoveného termínu. 

Poznámka 2 
Systém hlášení hal umožňuje nahlásit pouze halu kategorie 
odpovídající nastavení soutěže. Využití haly jiné kategorie musí 
schválit řídící orgán soutěže. 
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