
PRZYGOTOWANIE SKŁADÓW DO PROTOKOŁU MECZOWEGO 

Proces przygotowania składów do protokołu meczowego w module klubowym wygląda następująco: 

Każdy użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk „Lista rozgrywek”, 

następnie filtrem wybiera rozgrywki, w której występuje drużyna, dla której przygotowywany jest 

skład. 

Rys. nr 1 

 

Po wybraniu odpowiednich rozgrywek, należy przesunąć widok tak, aby objął on kolumnę 

„dokument” oraz kliknąć na ikonę we wierszu przypisanym dla spotkania, przed którym 

przygotowywany jest protokół. 

Rys. nr 2  

 



Następnie należy kliknąć przycisk „edytuj” przy „sprawozdaniu sędziego – skład”  

Rys. nr 3 

 

Następnie należy kliknąć w pierwsze wolne pole w kolumnie „Imię i Nazwisko” 

Rys. nr 4 

 

W oknie „edycja zawodnika w składnie”, należy wybrać z dostępnej listy zawodnika. Jeśli jest on 

bramkarzem bądź kapitanem, trzeba zaznaczyć odpowiednie pole. Pole „numer” musi zostać 

wypełnione. Pola „Imię i Nazwisko”, „Data urodzenia” oraz „Młodzieżowiec” zostaną uzupełnione 

automatycznie po wybraniu zawodnika z listy. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk 

„zapisz”.  W przypadku, gdy zawodnik ma nałożoną karę zawieszenia, na przykład za zbyt dużą liczbę 

kartek, zostanie od podkreślony kolorem czerwonym, co jest jednoznaczne z informacją, że dany 



zawodnik nie jest uprawniony do wystąpienia w danym meczu. Proces należy powtórzyć dla 

wszystkich zawodników podstawowego składu. 

Rys. nr  5 

 

Następnie, należy kliknąć zakładkę „rezerwowi”, kliknąć wolne pole w kolumnie „Imię i nazwisko” 

oraz powtórzyć proces uzupełnienia zawodników rezerwowych zgodnie z rysunkiem nr 5. 

Rys. nr 6 

 

 

Następnie, trzeba kliknąć zakładkę „Osoby uprawnione do przebywania na ławce rezerwowych” i 

kliknąć wolne pole w kolumnie „Funkcja” 

 



Rys. nr 7 

 

W oknie „Edycja danych osoby uprawnionej do przebywania na ławce rezerwowych” Należy wpisać 

imię i nazwisko danej osoby oraz wybrać z listy funkcję, jaką pełni podczas meczu. W przypadku, gdy 

jest to trener, w polu, które się pojawi, należy wpisać numer licencji oraz kliknąć przycisk „Dodaj”. 

Czynność należy powtórzyć dla wszystkich osób, które w danym meczu będę przebywały na ławce 

rezerwowych.  

Rys. nr 8 

 

Po wpisaniu wszystkich zawodników podstawowego składu, rezerwowych oraz osób uprawnionych 

do przebywania na ławce rezerwowych, należy kliknąć przycisk „Zapisz”.  

 

 



Rys. nr 9 

 

Protokół meczowy został zapisany w systemie extranet. Celem jego wydrukowania należy zgodnie z 

rysunkiem nr 2 kliknąć ikonę w kolumnie „dokument” dla odpowiedniego meczu, kliknąć przycisk 

„pobierz jak PDF” oraz zapisać plik na dysku twardym komputera. Wypełniony protokół ze składem 

jest gotowy do druku. 

 


