
Előnevezés az MDLSZ digitális rendszerében 

Általánosságban 

A versenyekre történő előnevezés létrehozására a Gyorspont és hazai versenyszámok, a Steel 

Challenge és IMSSU szakágak esetében van lehetőség.  

Fontos, hogy a versenyző csak akkor tud előnevezést kezdeményezni az adott versenyre, 

amennyiben azt a versenyrendező a verseny kiírásakor, digitális rendszerben történő 

létrehozásakor vagy felmerülő igény esetén akár a jóváhagyások és a versenynaptárban történt 

megjelenés után kialakítja, létrehozza, beállítja. 

Az IPSC és az IDPA szakágak mind a hazai, mind pedig a nemzetközi versenyeik tekintetében a 

nemzetközi versenyrendezési, előnevezési és versenyeredmény nyilvántartási normákhoz 

igazodnak, a szakági versenyrendezők a Practiscore rendszert használják, így ezen szakágak 

esetében a szövetségi rendszerben nem alakítottunk ki verseny-előnevezési lehetőséget. 

A Gyorskombinált – Precíziós szakág nem kérte az előnevezési felülete kialakítását, ezért 

ennél a szakágnál az előnevezésre nincs lehetőség.  

A Steel Challenge szakág esetében - hasonlóan a Practiscore rendszerhez - a 

versenyrendezőnek a verseny, szövetségi digitális rendszerben történő kiírásakor-létrehozásakor 

lehetősége van többek között squadokat létrehozni, megnevezéssel ellátni, az adott squad 

versenyzői létszámának és az adott squad versenykezdési idejének meghatározására (év, 

hónap, nap, óra, perc). (leírás lépésenként alább) 

A Gyorspont szakágban az előnevezés kialakításakor alkalmazkodtunk a szakágban már 

kialakult versenyrendezési és versenylebonyolítási gyakorlathoz, ezért itt squadok létrehozására 

nincs lehetősége a versenyrendezőnek. Az adott versenyző regisztrálhatja magát az adott 

versenyre, valamint ezzel együtt a versenyző által meglőni kívánt divízió(k) megadására van 

lehetőség, de a versenyzőre vonatkozó, versenykezdési időpontokat ebben a szakágban 

regisztrációkor megadni nem lehet. A versenyrendező csak azt fogja látni a regisztrációs 

felületen, hogy melyik versenyző, melyik dívió(k)ra regisztrált.  

Versenyrendezők részére 

Több napos Steel Challenge verseny létrehozása előnevezéssel, étkezési igény 

megjelölésével, squadokkal: 

A már megszokott módon Új verseny létrehozása – ez nem változott. Amennyiben egynapos a 

verseny, akkor be kell jelölni az adott napot a megjelenő naptárból 1. ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ábra 

 

 

 

Amennyiben több napos a verseny, akkor be kell jelölni a Több napos verseny előtti négyzetet, 

akkor ismét láthatóvá válik a naptár, itt kell kiválasztani a verseny befejező napját 2. ábra. 

2.ábra 

 

 

Ezután a dátumok alá az adott versenyre vonatkozóan ki kell tölteni a Város, Helyszín, Szervező, 

egyéb szervező és szakág tartalmak melletti szövegrészeket vagy a legördülő menüből ki kell 

választani a szükséges adatot. 3. ábra 

 

 



3.ábra 

 

 

 

A szakág bejelölése után, a szakág megnevezése alatt megjelenik az Előnevezés felirat, ennek 

van egy alsóbb menüje is, funkciója pedig az Előnevezés részleges beállítása. 4. ábra 

4.ábra 

 

 

Amennyiben az Előnevezés szöveg előtt lévő négyzetbe beteszitek a jelölést, akkor a felirat alatt 

megjelenik a már említett menü, Határidő beállítása, Étkezés biztosítása és Squad beállítása 

alpontokkal. 5. ábra 

 

 



5. ábra 

 

 

 

 

Határidő beállítása: Ha elé beteszed a jelölést, akkor láthatóvá válik az Előnevezés kezdete 

felirat és opció. Amilyen dátumot ide bejelölsz, attól az időponttól lesz majd aktív az előnevezés 

a majd jóváhagyásra kerülő verseny esetén a versenynaptárban. 6. ábra 

6. ábra 

 

Az előnevezés határideje: ez az időpont arra szolgál, hogy meghatározd az előnevezés végső 

időpontját, ez után már nem lesz aktív az előnevezés lehetősége a versenynaptárban. (később 

igény esetén ez módosítható) Amennyiben az előnevezésnél nem határozod meg a Kezdeti 

határidőt, akkor az adott verseny főtitkári jóváhagyása után aktívvá válik az előnevezés a 

versenynaptárban és nem is lesz végső határideje.  



A kis menüben a következő opció az Étkezés biztosítása. Amennyiben ez elé beteszed a 

jelölést, akkor megjelenik újabb opcióként a Több főre is. Amennyiben ezt is jellel látod el, akkor 

a bejelölt opciók adnak majd lehetőséget a regisztráló versenyzőknek az ételigény jelzésére. (ők 

majd be tudják írni, hogy hány főre kérnek étkezést) 7. ábra 

7. ábra 

 

A kis menü utolsó pontja az egyik legfontosabb, ez pedig a Squad beállítása. Amennyiben ez 

elé is jelet teszel, akkor megjelenik alul zöld szöveggel, hogy új squad hozzáadása. 8. ábra 

8. ábra 

 

 

Az új squad hozzáadása gomb megnyomása után megjelenik egy Kezdés, (év,hó,nap óra,perc) 

felosztású mező, itt kell megadni a squad versenyzési dátumát, tehát, hogy mikor lesz a verseny, 

és mikor kezd az adott squad. Egyet kell kattintani a dátumra, ekkor automatikusan felbukkan a 

naptár, ebből a naptárból kell kiválasztani, majd az alatta lévő óra jelre kattintva kapsz lehetőséget 



az óra és a perc beállítására. 9. – 10 ábrák FONTOS: A squadok paramétereit később is be 

lehet állítani, módosítani, átnevezni, törölni, hozzátenni új squadot stb. lásd 14. ábránál. 

9. ábra -dátum 

 

 

 

10. ábra -óra és perc 

 

E mellett a beállítás mellett található a Squad száma, tehát itt lehet meghatározni, hogy hány 

darab squadot kívánunk létrehozni. (később bővíthető vagy csökkenthető)  

E mellett található a Létszám felirat, itt állítható be, hogy az egyes squadban hány versenyzőnek 

biztosítunk helyet a regisztrációra. (később módosítható ez is.)  

Ezek mellett lesz látható a Squad elnevezése felirat, itt adható meg a squad neve. 

Amikor a megfelelő számú, idejű, létszámú és megnevezésű squad kész, akkor rá kell kattintani 

egyszer a Létrehozás gombra. Fontos: ekkor még minden squadnak ugyan azok lesznek a 



paraméterei, tehát itt az alapokat hozzuk létre, a squadonkénti testre szabást később, a 14.-15 

számú ábrák szemléltetik. 11. ábra 

11. ábra 

 

 

Ez után új menü jön létre, ez már ismerős lesz a versenyrendezők részére. Az Előnevezés sárga 

színű sávban, középen lesz látható. Erre kattintva itt is állíthatóak a paraméterek. 12. ábra 

12. ábra 

 

 

Ekkor van lehetőség arra, hogy a versenyben meglőhető divíziókat és egyéb más paramétereket 

bejelöljön a versenyrendező. Csak azok a divíziók lesznek aktívak a regisztráció folyamán, amik 

a verseny létrehozásának ebben a fázisában be lesznek jelölve, vagyis zöld színűek. 13. ábra 

 

 



13. ábra 

 

 

A sárga színű sávon lévő Előnevezések szövegre kattintás után megnyílik a lehetőség minden 

egyes squad egyéni kialakítására vagy a már létrehozottaknak a módosítására. (dátumok, 

kezdési idők, megnevezés) A megnyitás után látható lesz az összes létrehozott squad, mindegyik 

mellett található a piros színű törlés és a kék színű szerkesztés gomb. 14. ábra 

14. ábra 

 

A piros színű törlés gomb megnyomásával törölhetjük a kívánt squadot, a kék színű szerkesztés 

gomb megnyomásakor egy szerkesztő menü nyílik meg. A szerkesztéskor a már ismertetésre 

került eljárással módosíthatóak az adott squad paraméterei. 15. ábra 

 

 

 



15. ábra 

 

 

Amikor mindennel készen vagyunk, beállítottuk a kívánt adatokat, akkor rá kell nyomni a 

Módosítás gombra, 15. ábra. 

Ez után a rendszer a menüben egyet visszalép, ekkor meg kell nyomni az Előnevezés 

módosítása gombot. 16. ábra 

16. ábra 

 

 Amikor ez is megvan, akkor a lap alján lévő, zöld színű Mentés gombra kell nyomni, ezzel 

létrehoztuk a versenyt. 17. ábra 

 

 

 



17. ábra 

 

 

A verseny jóváhagyása után amikor a versenyzők már regisztráltak a squadokba, akkor a 

versenyrendezőnek lehetősége van arra, hogy egyszerre, egy Excel táblaként, divíziónkként 

csoportosítva letöltse és lementse a regisztrációkat. Ezt úgy teheti meg, hogy a sárga színű, 

Előnevezések gombra kattintva megnyitja az előnevezési adatokat. 18. ábra 

 

18. ábra 

 

 

A megnyitás után láthatóvá válik a képernyő baloldalán a zöld színű, Exportálás gomb, ennek 

megnyomása esetén a regisztrált adatokat Excel formátumban a rendszer letölti. 20. ábra 

 

 



20. ábra 

 


