Vihar 2.0 rendszer
Felhasználói kézikönyv
Versenyzői funkciók
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Bevezető

Jelen dokumentum célja a Magyar Vitorlás Szövetség Vihar 2.0 rendszerének felhasználói szintű
bemutatása.
A rendszer a dokumentum írásának pillanatában a http://www.vihar.hunsail.hu/ webcímen érhető
el.
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Felhasználói funkciók

A felhasználói kézikönyv jelen verziójában csak a versenyzők által használható funkciókat mutatjuk be.

Regisztráció
A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges. Ezt a regisztrációt a Magyar Vitorlás
Szövetség bármelyik aktív tagszervezete tudja kezdeményezni. A regisztrációt a Magyar Vitorlás
Szövetség adminisztrátorának jóvá kell hagynia.
A regisztráció során minden felhasználói kap egy emailt a megadott email címére, amiben a
felhasználói neve megtalálható. A felhasználói név egy sorszám/év formában kerül kiküldésre.

Támogatott böngészők
Fontos megjegyezni, hogy a rendszer használatához megfelelő, a rendszer által támogatott böngésző
használata szükséges. A támogatott böngészők listáját a bejelentkezés főoldalán is megtaláljuk.

1. ábra Bejelentkezés képernyő
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Jelenleg támogatott böngészők:


Google Chrome 40



Mozilla Firefox 37



Internet Explorer 11

A rendszer egyéb böngészőkkel is használható, azonban a helyes működés nem garantált.

Bejelentkezés
A bejelentkezéshez szükséges a regisztráció során előállított egyedi azonosító. Ezt az azonosítót nagyon
fontos jól megjegyezni, mert a későbbiekben a bejelentkezéshez feltétlenül szükséges.
A bejelentkezéshez nyissuk meg a bejelentkezés képernyőt az alábbi linken:
http://www.vihar.hunsail.hu/

2. ábra Bejelentkezési képernyő

A felhasználónév/jelszó páros megadása után amennyiben az adatok helyesek sikeresen
bejelentkezünk a rendszerbe.
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3. ábra Versenyzői főoldal

Amennyiben a jelszót elfelejtettük, vagy még nem kaptuk, kérhetünk jelszó emlékeztetőt is. A funkció
működését az „Elfelejtett jelszó” fejezet tartalmazza.

Versenyzői főoldal
Sikeres bejelentkezés után a versenyzői főoldalra jutunk. A főoldalon jobb felső sarokban megjelenik
az avatárunk, illetve a felhasználói nevünk valamint a szerepkörünk (versenyző). A mellette lévő
fogaskerék ikonra kattintva van lehetőségünk kijelentkezni, jelszómódosítást kérni, valamint
megtekinteni a szoftver névjegyét.
A főoldal bal oldalán helyezkedik a menürendszer, aminek segítségével tudjuk indítani az egyes
funkciókat.

Elfelejtett jelszó
Az elfelejtett jelszó funkciót a bejelentkezés képernyőn találjuk az „elfelejtette a jelszavát” linkre
kattintva.
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4. ábra Elfelejtett jelszó link

A link átnavigál minket az elfelejtett jelszó oldalra.

5. ábra Elfelejtett jelszó oldal

Az elfelejtett jelszó oldalon lehetőségünk van megadni az egyedi azonosítónkat (felhasználó név)
majd a tovább linkre kattintva néhány percen belül a rendszer elküldi a megadott email címre a jelszó
módosításhoz szükséges emailt.
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6. ábra Elfelejtett jelszó email

7. ábra Jelszóváltoztatás

Az emailben megtaláljuk a felhasználó nevünket illetve egy linket. A linkre kattintva a rendszer
elnavigál minket egy oldalra, ahol megadhatjuk az új jelszavunkat. (A jelszó minimum 6 karakter
hosszú kell, hogy legyen!!) Amennyiben nem érjük el a 6 karaktert figyelmeztet erre minket a
rendszer.
Amennyiben sikeresen megadtuk az adatokat az alábbi képernyőre jutunk.
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8. ábra Sikeres jelszóváltoztatás

Jelszómódosítás
A versenyzői főoldalon a jobb felső sarokban lévő ikonra kattintva lehetőségünk van a legördülő
listából jelszómódosítás menüpontot választani.

9. ábra Jelszómódosítás menü

A menüpont kiválasztása után a jelszómódosítás oldalra jutunk.
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10. ábra Jelszómódosítás oldal

A jelszómódosítás oldalon van lehetőség a jelszavunk módosítására. A jelszó módosításához meg kell
adnunk az új jelszavunkat kétszer, majd a módosítás gombra kattintva menthetjük el az új
jelszavunkat.

11. ábra Jelszómódosítás

Profil/Saját adatlap
A versenyzői főoldal baloldalán lévő menü a profil menüpontot választva jutunk el a profil oldalunkhoz.
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12. ábra Versenyzői profil oldal

A versenyzői profil oldalon lehetőségünk van megtekinteni a rendszerben tárolt adatainkat, valamint
a levelezési cím, illetve elérhetőség blokkban lévő adatunkat módosítani is tudjuk.
Az adatok módosításához adjuk meg az új adatokat majd nyomjunk rá a módosítások mentése gombra.
A profil oldal tetején láthatjuk az avatárunkat, az aktuális státuszunkat, illetve az egyedi azonosítónkat:

13. ábra Profil fejléc

A státuszunk „zöld pipa”, amennyiben rendelkezünk érvényes mvsz engedéllyel ÉS érvényes
sportorvosival. Amennyiben az egyik nem érvényes a státuszunk „piros x” lesz. Csak érvényes „zöld
pipa” státusszal tudunk majd versenyekre nevezni.
Az avatarunkra kattintva lehetőségünk van saját avatár feltöltésére is. Ehhez megfelelő formátumú
(.jpg, .jpeg) képfájlt kell feltöltenünk.
A profil oldalunk jobb oldalán találjuk az aktuális egyesületünket, illetve az aktuális engedélyeinket.
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14. ábra Profil, engedélyek

Az egyes engedélyekhez csatolt fájlokra kattintva lehetőségünk van az aktuális engedélyünkhöz
csatolt fájlok letöltésére is.

Sportorvosi engedély hosszabbítása
A profil oldalon lehetőségünk van a sportorvosi engedélyünk hosszabbítására.

15. ábra Engedély hosszabbítása

A sportorvosi engedély hosszabbításához kattintsunk a képen látható „sportorvosi engedély
hosszabbítása” linkre.
A kattintás hatására megjelenik a „sportorvosi feltöltés” ablak.
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16. ábra Sportorvosi felöltés

A sportorvosi felöltéséhez meg kell adni a kért adatokat illetve egy pdf, vagy jpg kép dokumentumban
csatolni kell az engedélyt. A feltöltést a hibátlanul kitöltött űrlapon a „sportorvosi feltöltése” gombra
kattintva tehetjük meg.
FONTOS!!
A sportorvosi elfogadása MVSZ Adminisztrátori jóváhagyáshoz kötött, így nem automatikusan jelenik
meg a rendszerben az új orvosi. Az elfogadási folyamat akár néhány napot is igénybe vehet így nem
célszerű azt a verseny előtti utolsó napra hagyni!!!

Hajóvezetői engedély hosszabbítása
A profil oldalon lehetőségünk van a hajóvezetői engedélyünk hosszabbítására.

17. ábra Engedély hosszabbítása

A hajóvezetői engedély hosszabbításához kattintsunk a képen látható „hajóvezetői engedély
hosszabbítása” linkre.
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A kattintás hatására megjelenik a „hajóvezetői engedély feltöltés” ablak.

18. ábra Hajóvezetői engedély feltöltése

A hajóvezetői felöltéséhez meg kell adni a kért adatokat illetve egy pdf, vagy jpg kép dokumentumban
csatolni kell az engedélyt. A feltöltést a hibátlanul kitöltött űrlapon a „hajóvezetői engedély feltöltése”
gombra kattintva tehetjük meg.
FONTOS!!
A hajóvezetői engedély elfogadása MVSZ Adminisztrátori jóváhagyáshoz kötött, így nem
automatikusan jelenik meg a rendszerben az új engedély. Az elfogadási folyamat akár néhány napot is
igénybe vehet így nem célszerű azt a verseny előtti utolsó napra hagyni!!!

Tagszervezet adatlap
A versenyzői főoldal baloldalán lévő menüből a tagszervezet menüpontot választva jutunk el a
tagszerveztünk adatlapja oldalra.
Itt megtekinthetjük aktuális tagszervezetünk friss adatait, státuszát.
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19. ábra Tagszervezeti adatlap

Versenyek keresése
A versenyzői főoldal baloldali menüjében lehetőség van versenyek listázására és szűrésére.

20. ábra Versenyek kezelése
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A menüre kattintva a rendszerben lévő nevezhető versenyeket találjuk. A szűrűk segítségével
szűrhetjük a találati listát.

21. ábra Verseny kiválasztása, nevezés

A kiválasztott verseny nevezés ikonjára kattintva jutunk el a nevezés felületére. Amennyiben a
nevezéshez szükséges minden feltétel (nem jelentkeztünk még a versenyre) rendben van, megjelenik
a nevezéshez szükséges űrlap.

Nevezés
A kiválasztott versenyre a nevezés űrlap segítségével tudunk nevezni.
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22. ábra Nevezés űrlap

Nevezéshez az alábbi adatokat kell, hogy megadjuk:


Nevező egyesület



Értékelési szempont



Hajó kiválasztása



Legénység

Nevező egyesület
Az elsődleges nevező egyesület minden esetben a kormányos egyesülete lesz, de amennyiben
szeretnénk lehetőség van egy további társnevező egyesület megadására is.

Értékelési szempont
A következő feladat az értékelési szempont kiválasztása. Itt van lehetőségünk, hogy a versenyre kiírt
értékelési szempontok alapján kiválasszuk, hogy melyik kategóriában szeretnénk indulni.
FONTOS!!
Az értékelési szempont kiválasztása rendkívül fontos, hiszen csak olyan hajót tudunk majd
kiválasztani, akit az adott értékelési szempont szerint értékelni lehet.
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Hajó kiválasztása
A következő feladat a hajó kiválasztása. Ehhez a kis hajó ikonra kattintva egy segédablak lesz a
segítségünkre. A segédablakban név szerint kereshetünk az adott hajóra.
FONTOS!!
A találati listában csak olyan hajók fognak megjelenni, akiket még a versenyre nem neveztek és a
kiválasztott értékelési szempontnak megfelelnek.

Legénység
Az utolsó feladat a legénység kiválasztása. A legénységünket az adott versenyző nevére keresve tudjuk
összeválogatni. A találati listában meg fog jelenni a versenyző neve, születési ideje, illetve egyesülete.
A találati listában csak olyan versenyzők fognak megjelenni, aki rendelkeznek adott évre érvényes
MVSZ versenyengedéllyel, illetve az adott versenyen más hajóra még nem nevezték.

Nevezés véglegesítése
Amennyiben minden adatot megadtunk első körben az adatok mentésre gombra kell kattintanunk.
Az adatok mentése gomb átnavigál minket a nevezés szerkesztése oldalra, ahol a rendszer összesíti a
megadott adatokat. Ezek után a nevezés nevezés mentése gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a
nevezésünket.
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23. ábra Nevezés véglegesítése

Amennyiben a nevezésünket véglegesítettük lehetőségünk van a nevezési lapunk letöltésére illetve a
nevezés fizetésére.
FONTOS!!
Nevezés fizetése csak abban az esetben lehetséges, ha nevezéshez szükséges minden feltétel
rendben van.
Nevezéshez szükséges feltételek:


A nevezett hajó rendelkezik érvényes hajólevéllel illetve biztosítással



A felelős személy rendelkezik érvényes MVSZ engedéllyel, érvénes sportorvosival, valamint
érvényes hajóvezetői engedéllyel



A nevezett legénység minden tagja rendelkezik érvényes MVSZ engedéllyel valamint
sportorvosival

Nevezéseim
A versenyzői főoldal bal oldali menüsávjából a nevezésiem menüpontra kattintva jutunk el a
rendszerben szereplő eddigi nevezéseinkhez.
Az adott nevezésre kattintva lehetőségünk van a nevezés szerkesztésére illetve törlésére.
FONTOS!!
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Szerkeszteni/ törölni csak a még le nem zajlott és ki nem fizetett nevezéseket lehet.

Egyesületi ranglista
A versenyzői főoldal bal oldali menüsávjából az egyesület ranglista menüpontra kattintva jutunk el az
adott évi versenyek alapján kiszámított egyesületi ranglistához.

Versenyzői ranglista
A versenyzői főoldal bal oldali menüsávjából a versenyzői ranglista menüpontra kattintva jutunk el az
adott évi versenyek alapján kiszámított versenyzői ranglistához.
A versenyzői ranglista hajóosztályokra készül az MVSZ által elfogadott számítási módszer alapján.
A versenyzői ranglista megjelenítéséhez első körben az adott hajóosztály kiválasztása szükséges, majd
a keresés gombra kattintva megtekinthetjük az adott hajóosztályban aktuális versenyzői ranglistát,
illetve minősítéseket.

Kijelentkezés
A versenyzői főoldal jobb felső sarkában lévő legördülő menüben találjuk a kijelentkezés linket. A link
segítségével tudunk kijelentkezni a rendszerből.

24. ábra Kijelentkezés

Névjegy
A versenyzői főoldal jobb felső sarkában lévő legördülő menüben találjuk a névjegy linket. A link
segítségével tudjuk megtekinteni a rendszer névjegyét.
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25. ábra Névjegy
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