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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ОСОБИСТИМ КАБІНЕТОМ
СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Особистий кабінет створено

реєструюся як спортивна організація
оберіть вид спорту
повна назва ліги, приклад: Харківська шкільна воркаут ліга
ім'я контактної особи
прізвище контактної особи
контактний телефон
е-mail (е-mail та пароль вказувати той, який був створений спільно з Департаментом)

поставити «позначку» для підтвердження захисту від спаму
поставити «позначку», яка засвідчить згоду на обробку персональних
даних навчального закладу

після чого на електронну адресу, яку Ви вказали при реєстрації, надійде лист для активації
Вашого аккаунту, в якому необхідно перейти за посиланням (електронний лист може
потрапити до розділу «Спам»)

пароль
підтвердить пароль

натиснути кнопку «Зареєструватися»

На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути «Зареєструватися»:1.

На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути «Вхід до кабінету»,
використовуючи ваш е-mail і пароль, та натиснути «Вхід до особистого кабінету»

2.

Додати логотип Харківської шкільної ліги з виду спорту та підтвердити доповнення,
вказавши пароль

3.

В особистому кабінеті натиснути «Перехід до панелі адміністратора» 4.

назва турніру, приклад: Харківська шкільна воркаут ліга
обрати ігровий сезон
завантажити положення турніру (у форматі PDF)
додати логотип Харківської шкільної ліги з виду спорту
додати коротку інформацію про турнір та натиснути «Зберегти» (в нижній частині)
натиснути Перехід / Редагування до турніру
на сторінці «Турнір» представник федерації знайомиться з переліком команд-учасниць,
які братимуть участь у спортивній лізі
у розділі «Підготовка та проведення ліги» вписуємо етап (районний етап), встановлюємо
дату або період проведення турніру

повертаємося до розділу «Підготовка та проведення ліги» та натискаємо «Формування турів»
або на сторінці, де формувалися групи, натискаємо «Перейти до формування турів»

натискаємо «Формування груп»
у підрозділі «Групи» можна додати команду або видалити

у підрозділі «Тури» натискаємо  «Детальніше»
відкривається вікно «Матчі та ігрові дні», натискаємо «Детальніше»
необхідно зазначити дату, час та локацію проведення, вказати суддю(ів)

Натиснути «Додати турнір», а саме заповнити:5.

Під час проведення туру, представник спортивної організації на сторінці «Проведення туру»
вносить до таблиці результати виступів команд

6.

Після завершення туру – натискає кнопку «Зберегти»7.

Натискає кнопку «Протокол туру», який формується автоматично за результатами, та друкуємо8.



Харківські спортивні шкільні ліги – це поетапне формування ефективної
моделі розвитку фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних
закладах міста Харкова. 

Ми працюємо під керівництвом Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради.

Формування в молоді сталих традицій і мотивацій щодо фізичного виховання
і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ОСОБИСТИМ КАБІНЕТОМ УЧНЯ / ГРАВЦЯ?

1 Одного з батьків дитини – учня / гравця необхідно зайти
на офіційний сайт Харківських спортивних шкільних ліг

4На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути
«Вхід до кабінету», використовуючи ваш е-mail і пароль, та натиснути
«Вхід до особистого кабінету»

66Завантажити фото у спортивній формі навчального закладу

7Підтвердити доповнення, вказавши пароль

2На головній сторінці сайта у правому верхньому куті
необхідно натиснути «Зареєструватися»

3

Особистий кабінет створено

Пройти реєстрацію, а саме:
реєструюся як «Гравець»
вписати «Ім’я гравця»
вписати «Прізвище гравця»
вписати «електронну адресу одного з батьків»
вписати «Пароль»
підтвердження пароля
поставити «позначку» для підтвердження захисту від спаму
поставити «позначку», яка засвідчить згоду на обробку
персональних даних гравця
натиснути кнопку «Зареєструватися»
після проходження реєстрації, на електронну адресу одного з батьків,
яку Ви вказали при реєстрації, надійде лист для активації Вашого акаунту, в якому
необхідно перейти за посиланням (електронний лист може потрапити до розділу «Спам») 

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ОСОБИСТИМ КАБІНЕТОМ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ?

2. На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути
«Вхід до кабінету», використовуючи ваш е-mail і пароль, та натиснути
«Вхід до особистого кабінету»

3.3. Додати спортивний логотип навчального закладу та підтвердити
доповнення, вказавши пароль

4.4. В особистому кабінеті натиснути «Перехід до панелі адміністратора»

5. У розділі «Ліги» вчитель  фізичної культури навчального закладу
може обрати ліги з видів спорту та натиснути «Створити команду»

6. У підрозділі «Нова команда» вказати тренера, вид спорту та вид команди.
Натиснути «Зберегти»

7. У розділі «Гравці» – вчитель підтверджує учнів / гравців з кожного виду спорту
(«Підтвердити гравця»), які вже зареєструвалися для участі у лігах

8. У розділі «Змагання» вчитель знайомиться з розкладами матчів / ігор

9. Вчитель натискає кнопку «Формувати команду»

10.10. Вчитель з зареєстрованих гравців «позначкою» обирає гравців та підтверджує склад
команди на конкретний матч / гру. Натискає «Зберегти»

Особистий кабінет створено

1. На головній сторінці сайта у правому верхньому куті
необхідно натиснути «Зареєструватися»:

реєструюся як навчальний заклад
повна назва закладу, наприклад: Спеціалізована школа № 132
обирати район міста, де розташований навчальний заклад
ім'я контактної особи
прізвище контактної особи
контактний телефон
е-mail (е-mail та пароль вказувати той, який був створений спільно з Департаментом)

поставити «позначку» для підтвердження захисту від спаму
поставити «позначку», яка засвідчить згоду на обробку персональних
даних навчального закладу

після проходження реєстрації, на електронну адресу, яку Ви вказали при реєстрації,
надійде лист для активації Вашого акаунту, в якому необхідно перейти за посиланням
(електронний лист може потрапити до розділу «Спам»)

пароль
підтвердить пароль

натиснути кнопку «Зареєструватися»

5 Заповнити особистий кабінет:
вибрати бажані види спорту, в яких бажаєте взяти участь
дата народження
стать
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е-mail (е-mail та пароль вказувати той, який був створений спільно з Департаментом)

поставити «позначку» для підтвердження захисту від спаму
поставити «позначку», яка засвідчить згоду на обробку персональних
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даних навчального закладу

після чого на електронну адресу, яку Ви вказали при реєстрації, надійде лист для активації
Вашого аккаунту, в якому необхідно перейти за посиланням (електронний лист може
потрапити до розділу «Спам»)

пароль
підтвердить пароль

натиснути кнопку «Зареєструватися»

На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути «Зареєструватися»:1.

На головній сторінці сайта у правому верхньому куті необхідно натиснути «Вхід до кабінету»,
використовуючи ваш е-mail і пароль, та натиснути «Вхід до особистого кабінету»

2.

Додати логотип Харківської шкільної ліги з виду спорту та підтвердити доповнення,
вказавши пароль

3.

В особистому кабінеті натиснути «Перехід до панелі адміністратора» 4.

назва турніру, приклад: Харківська шкільна воркаут ліга
обрати ігровий сезон
завантажити положення турніру (у форматі PDF)
додати логотип Харківської шкільної ліги з виду спорту
додати коротку інформацію про турнір та натиснути «Зберегти» (в нижній частині)
натиснути Перехід / Редагування до турніру
на сторінці «Турнір» представник федерації знайомиться з переліком команд-учасниць,
які братимуть участь у спортивній лізі
у розділі «Підготовка та проведення ліги» вписуємо етап (районний етап), встановлюємо
дату або період проведення турніру

повертаємося до розділу «Підготовка та проведення ліги» та натискаємо «Формування турів»
або на сторінці, де формувалися групи, натискаємо «Перейти до формування турів»

натискаємо «Формування груп»
у підрозділі «Групи» можна додати команду або видалити

у підрозділі «Тури» натискаємо  «Детальніше»
відкривається вікно «Матчі та ігрові дні», натискаємо «Детальніше»
необхідно зазначити дату, час та локацію проведення, вказати суддю(ів)

Натиснути «Додати турнір», а саме заповнити:5.

Під час проведення туру, представник спортивної організації на сторінці «Проведення туру»
вносить до таблиці результати виступів команд

6.

Після завершення туру – натискає кнопку «Зберегти»7.

Натискає кнопку «Протокол туру», який формується автоматично за результатами, та друкуємо8.
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