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 התחברות למערכת  .1

: בכתובת הבאה הינה דרך אתר האינטרנט מערכת הניהול של המועדוןלהתחברות  .1.1

http://www.loglig.com . 

מנהל  במסך ההתחברות יש להקיש את מספר תעודת הזהות של מי שהוגדר כ .1.2

 123abc12, הסיסמא הראשונית הינה: המועדון

 יש לפנות לאיגוד הטניס. מועדון חדש להגדרת מנהל  .1.3

 

 

 

ידי לחיצה על הכפתור "פרטים" על   בשלב הבא ניכנס לתפריט של ניהול האגודה .1.4

 שצמוד לכיתוב מנהל אגודה

 
 

 בדיקה ורישום שחקנים של האגודה .2

   יש לבדוק שכלל השחקנים באגודה רשומים תחת האגודה -בשלב הראשוני   .2.1

 . LOGLIG ב

 "אימון קבוצה"  בשורת הלשוניות יש להיכנס ל  .2.2

 

 ולאחר מכן ללחוץ על כפתור העריכה  .2.3

 

 

http://www.loglig.com/
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 להיכנס ללשונית שחקניםבחלון כעת יש  .2.4

 

 בחלון זה ניתן לראות את כל השחקנים הרשומים תחת המועדון.  .2.4.1

 .למועדון יש ללחוץ על כפתור "הוסף"  הוספת שחקניםל  .2.4.1.1

יש לפנות   –ורשום במועדון אחר   לא ניתן להוסיף שחקן שקיים במערכת  .2.4.1.2

 לאיגוד הטניס להעברת השחקן. 

 . פותרת את השחקן מתשלום דמי עמית אינההוספת שחקן חדש   .2.4.1.3

 

 חדשה פתיחת תחרות .3

במערכת תבוצע על ידי איגוד הטניס. על מנת להגיש בקשה  תחרות חדשהפתיחת   .3.1

 :טרם תחילת התחרות כשבועיים יש לשלוח את הפרטים הבאים במייל

 מועד התחרות .3.1.1

 קטגוריות של התחרות .3.1.2

 ם רלוונטייפרטים נוספים  .3.1.3

 )לטובת הרשאות לניהול התחרות(בעלי תפקיד בתחרות  .3.1.4

 

 לתחרות שחקנים רישום .4

  –ארציות( \ניתן לפתוח טופס הרשמה בתוכנת )בדומה להרשמה לתחרויות אזוריות  .4.1

 שחקן יכול להירשם לקטגוריה המיועדת לו 

 ההרשמה תתבצע באינטרנט בקישור ייעודי לתחרות  .4.1.1

 ולקטגוריות באופן ידני. ניתן לרשום שחקנים במועדון ולהכניסם לתוכנה   .4.2
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 רישום שחקנים לתחרות יתבצע בצורה הבאה: .4.2.1

 יש ללחוץ על תפריט "ראשי" שבצד ימין  .4.2.1.1

 

 

   שחקנים לרשוםלאחר מכן יש להיכנס לתחרות אליה הינכם מעוניינים   .4.2.1.2

 על ידי לחיצה על הכפתור פרטים שבצמוד לשם התחרות:

 נכנסים ללשונית "קטגוריה" בה ניתן לראות את כלל הקטגוריות של התחרות  .4.2.1.3

  את השם של רושמים  – בהתאם לדוגמא   יוצרים קטגוריות לפי הצורך .4.2.1.3.1

 : ור"הקטגוריה ולוחצים "שמ

 

 

נכנסים לקטגוריה הרצויה על ידי לחיצה  ל הקטגוריות, לאחר הוספת כל   .4.2.1.4

 על כפתור העיפרון 

 

 

 

בו  נפתח חלון  -נכנסים ללשונית שחקנים ולוחצים על כפתור "הוסף"    .4.2.1.5

 מקישים את תעודת הזהות של השחקן. 

 

מערכת, החלון ימצא את השחקן ולחיצה עליו  בבמידה והשחקן רשום   .4.2.1.6

 תשלים את פרטיו בחלון ההוספה. 
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לאחר מכן נלחץ על הכפתור שמור ונראה שהשחקן נוסף לרשימת  .4.2.1.7

 השחקנים:

 

 את כלל השחקנים לקטגוריות הרלוונטיות. באופן זה מוסיפים  .4.2.1.8

 

 

 ביצוע הגרלות .5

בתוך הקטגוריה הרצויה נכנסים ללשונית "בתים", לוחצים על הכפתור "הוסף שלב"   .5.1

 הכפתור "הוסף בית".ולאחריו על 
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 נפתח חלון להגדרות ההגרלה: .5.2

5.3.  
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 נבחר האם זו תחרות יחידים או זוגות  סוג: .5.3.1

 רישום לזוגות: .5.3.2

 הרצויים:  יש לבחור את זוג השחקנים .5.3.2.1

לאחר בחירת השחקנים יש ללוחץ על   .5.3.2.2

 כפתור ה"+" 
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את הזוג מתוך הרשימה  על מנת להוסיף את הזוג להגרלה, יש לבחור   .5.3.2.3

 על כפתור "החץ" וללחוץ  

 

 שיטת התחרות: .5.3.3

 שיטת בתים –ראונד רובין"  - ""ליגה .5.3.3.1

 ישמש בדרך כלל כשלב נוסף לאחר של הבתים - "פלייאוף" .5.3.3.2

 שיטה רגילה, מי שמפסיד מסיים את דרכו - אאוט-נוק .5.3.3.3

 תנחומים סיבוב ראשון 4-3 - אאוט-נוק .5.3.3.4

 תנחומים עד רבע גמר  4-3 - אאוט-נוק .5.3.3.5

 4-3 - אאוט-נוק .5.3.3.6

 בקטגוריהאת כמות השחקנים לבחור  - סה"כ שחקנים .5.3.4

 נותנים שם להגרלה )לא חייב למלא( - שם בית .5.3.5

 .1להשאיר את הספרה  - מספר סיבובים .5.3.6

בוחרים את הספורטאים שייכנסו להגרלה )ניתן ללחוץ לבחור את כולם(  .5.3.7

 .הגרלה רנדומלית ולוחצים על

 לוחצים שמור לשמירת ההגרלה .5.3.8
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 "OKעל כפתור " ולאחריו על כפתור "קבע לוח משחקים" לחץ   .5.4
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 הזנת תוצאות .6

  נפתח חלון של לוח המשחקים .6.1

 

 לכל שלב של התחרות בשלב זה ניתן להזין תוצאות .6.1.1

 הזנת משחק יש ללחוץ על "סיים משחק"ב  .6.1.1.1

ניתן ללחוץ על "סיים כל משחקי הסיבוב" במידה ומזינים את כלל   .6.1.1.2

 התוצאות ביחד

כדי לפרסם את לוח המשחקים יש ללחוץ על הכפתור הכתום "פרסם  .6.1.2

 .באפליקציה" 
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"קישור חיצוני" כדי לראות את  לאחר מכן ניתן ללחוץ על הכפתור הכחול .6.1.3

 .ההגרלה בצורת הדפסה

 

 סיכום .7

 לאחר סיום הזנת כל התוצאות התחרות בעצם מסתיימת .7.1

 כלל הנתונים נשמרים באפליקציה .7.2

 יכול לראות את היסטוריית המשחקים והתוצאות שלו בתחרויותכל שחקן  .7.3

 . לטוטו התחרות תדווח באופן אוטומטי בדו"ח סוף השנה .7.4

 

תמנע לחץ מיותר בסוף  -עם התוכנה  לאורך השנה עקביתעבודה 

ותעזור  בקרה טובה על כמות והישגי הספורטאיםאפשר שנה, ת

 .למנוע תקלות ושגיאות

 בהצלחה!


