Orientace na stránkách ČSTS
Tápete, jak si najít soutěž, přihlásit se na soutěž, či najít si výsledky ze soutěže? Tady jsme pro vás
připravili malý orientační navod.
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1.1 ‐ Kalendář soutěží – zde si můžete najít seznam nadcházejících soutěží. Na hlavní stránce
přetáhněte myš na “Soutěže”

1.2 ‐ Vyroluje se malý seznem. Kliknete na “Kalendář soutěží”

1.3 ‐ Zde se vám otevře filtr. Který nemusíte vyplňovat a po kliknutí na “Zobrazit seznam” se vám
zobrazí všechny dostupné soutěže. (Samozrejmě můžete filtr použít)

1.4 – Zde se vám už zobrazí seznam očekávaných soutěží.

2.1 – Přihlášení na soutěž – Jestli se chcete přihlásit na soutěž, opakujte kroky 1.1 – 1.4, vyberte si
požadovanou soutěž a v okně dané soutěže máte 3 možnosti “Propozice – Seznam přihlášených –
Přihlášení na soutěž”

2.2 – Propozice – zde je spoustu údajů o soutěži, ten nejdůležitější je “Místo konání soutěže”

2.3 – Seznam přihlášených – Zde se vám zobrazí aktualní seznam přihlášených v jednotlivých
kategoriích.

2.4 – Přihlášení na soutěž – POZOR: Pokud se soutěž koná o víkendu, musíte být přihlášení do
systému vždy do čtvrtka 21:59:00 daného týdne!!! Pak už není možno se soutěže zůčastnit.
Pokud se chcete na soutěž přihlásit nebo přihlásit někoho jiného, musíte mít registraci na webovém
portálu (návod 4.1)
Po přihlášení na webu a kliknutí na přihlášení na soutěž se vám zobrazí tři možnosti “Přihlášení na
soutěž pro členy ČSTS (třídy E až M)”, “Přihlášení na soutěž pro soutěže Tanec pro všechny (hobby)”
, “Přihlášení na soutěž pro zahraniční pár”

2.5 – Přihlášení na soutěž pro členy ČSTS – po kliknutí se vám zobrazí dvě kolonky kde musíte vložit
IDT (identifikační číslo) extra pro partnera a pro partnerku. Pokud nemáte IDT po ruce můžete
použít tlačítko hledat a podle příjmení a jména. Dále pak jen “pokračovat”

2.6 ‐ Dále jen odliknete, kterou soutěž chcete tančit a dáte “pokračovat” a již v seznamu
přihlášených můžete zkontrolovat zda jste přihlášení.

3.1 – Výsledky Soutěží – Opakujte krok 1.1. Vyroluje se malý seznem. Kliknete na “Výsledky soutěží”

3.2 – Hned po víkendu máte “Dosud dostupné výsledky soutěží za poslední víkend” no a všechny
ostatní soutěže rozdělené pro daný rok.

3.3 – Když už si pak vybetere soutěž, tak pod tím jsou všechny odtancované kategorie na dané
soutěži. Kliknete, otevře se seznam. Po kliknutí na vybraný pár se otevře konkretní hodnocení.

4.1 – Registrace na webový portál. Bez ní se nepřihlásíte na soutěž. Na uvodní stránce www.csts.cz
v pravo nahoře pak uvidíte tabulku “přihlášení uživatele”. Zde se budete později i přihlašovat.

4.2 – Pokud nemáte registraci, kliknete na “registrace nového uživatele”

4.3 – Vyplníte všechny potřebné údaje. IDT, pokud nemáte, necháte kolonku prázdnou a vyplníte
později. Pak už jen “Registrovat”.

5.1 – Pravidla oblečení – V sekci informace se vyroluje seznam a kliknete na “Legislativa”

5.2 – Otevře se vám seznam dokumentů, které jsou v .pdf konktrétně pravidla oblečení jsou “SA02 ‐
Soutěžní oblečení”

Důležitá rada:
Při účasti na soutěži je důležitým orientačním bodem čas konce presence Vaší soutěže, protože
tímto časem může začít i Vaše soutěž a většinou i začíná, pokud není nějaké zpoždění. Je
doporučené, být na místě soutěže (v sále) aspoň hodinu před koncem prezence Vaší soutěže,
abyste se v klidu stihli zaprezentovat, oblíct, nalíčit se, rozhýbat či roztančit.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedoucího či trenéra Vaší složky.
Návod vytvořil Michael Urbášek

