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On
nline M
Müsaba
aka Sistemi (O
OMS) Kılavuz
K
zu
Tü
üm veri girişşleri aynı zam
manda yöneticilerin kontrolü
ve
e denetimi altında gerçekkleşmektedir.
*G
Genel istatisstiklerde tüm
m sıralamanın ilk %50’si gös‐
te
erilmektedir.

Sisteme Sporcu
S
K
Kaydetme
ek
So
oldaki menüde yer alan “Sporcular”” seçeneğinee tık‐
landıktan sonra sağ sayfadda
butonu beli‐
re
ecektir. Buna tıkladıktann sonra spo
orcu adı, do
oğum
taarihi (gün‐ayy bilinmeyennler için en azından yılı giril‐
melidir.
m
Bu bilgi, sporcu kaategorilerind
de kullanılmaakta‐
dıır). İl hakemleri ayrıca uuygun Kulübü seçecektir. Lis‐
te
ede olmaya
an veya hatalı görrünen kulü
üpler,
ke
emankes@ke
emankes.com
m adresine bildirilmelidir
b
r.
Online Müsabakka Sistemi (O
OMS)’ye girişler 3 yetki ile
yapılmaktadır:
1. Sporcu G
Girişi
2. Kulüp Yö
önetici Girişi
3. İl Hakem
mi Girişi
Her bir kullanıcı tipinin yetkki sınırları be
elirlenmiştir ve
em tarafındaan düzenlenm
mektedir.
siste

Müsabaka
M
a Puan G
Girişleri
Ana giriş ekranında tüm spporcuların puanlarını top
pluca
ak tanıyan bbir bölüm bu
ulunmaktadır. Bu
girmeye olana
bö
ölümde sad
dece kayıtlı sporcular görüneceğin
nden,
tü
üm sporcular önceden kkaydedilmiş olmalıdır. Ancak
A
to
oplu kayıt so
onrasında daa ek sporcula
ar için puanlama
girmek mümkkündür.

SPO
ORCULAR: Giriş sonrası özlük
ö
bilgilerrini (Ad‐Soyaad,
e‐po
osta, şifre vvb) görüp değiştirebilirle
er. Sporcun un
müssabakalarda aldığı puanlar, ancak Ku
ulüp Yöneticcisi
ve/vveya İl Hakem
mi tarafından
n verilebilir. Sporcu, hesaabı
ile giriş
g
yaparakk katıldığı tü
üm müsabakkaları ve alddığı
dere
eceler ile mü
üsabakaların
n genel ortalama istatisttik‐
lerin
ne* ulaşır.
KULÜP YÖNETİC
CİLERİ: Kendi sporcuların
nı sisteme kaay‐
dede
ebilirler. Bu işlemin bir kez
k yapılmassı yeterlidir. Bu
işlem
mlerden son
nra kulüp sp
porcuları için
n müsabaka da
aldıkkları puanları sistem üzzerinden girebilirler. Pu an
girişşi, bir kez yap
pılabilen ve daha sonra üzerinde de ği‐
şiklikk yapılamayaan bir işlemd
dir.
Kulü
üp yöneticileeri tüm spo
orcularının müsabakalar
m
rda
aldıkkları puan isstatistiklerin tümü ile ge
enel istatistiğği*
göre
ebilirler.
İL HA
AKEMİ: Kulü
üp yöneticisin
nden farklı olarak
o
o il içeeri‐
sindeki tüm kulü
üpler için sp
porcu bilgilerrini düzenleyye‐
bilir.

Ana girişte bu
ulunan bölüm
mde ilgili Mü
üsabaka ve Kulüp
K
eçildikten sonra puanı giirilmemiş tüm
m sporcular liste‐
se
le
enecektir. Bu
urada sadecee müsabakayya katılmış spor‐
s
cu
uların “topla
am puanı” yyazılmalı ve sayfa sonun
ndaki
“P
PUANLARI KA
AYDET” butoonuna basıla
arak kaydediilme‐
lid
dir.

