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Vsi klubi MNZ Maribor

Maribor, 27. 6. 2017

Zadeva: Navodila za prijavo ekip preko sistema REGISTA

S prejšnjim tekmovalnim letom ste vsi nogometni klubi prvič prijavljali svoje ekipe v tekmovanja
MNZ Maribor preko informacijskega sistema Regista. Ker je od lanskih prijav v tekmovanja minilo
leto dni in ker so v nekaterih klubih nastopili novi ljudje, ki še niso seznanjeni z uporabo sistema
Regista, vam v pomoč ponovno pošiljamo kratka navodila za prijave ekip v tekmovanja. V prilogi
vam prav tako pošiljamo obširnejša navodila NZS za uporabo sistema Regista.

1) Postopek prijave ekipe
Dostop do NZS sistema REGISTA se nahaja na URL: http://regista.nzs.si

Klub se s svojim geslom in uporabniškim imenom prijavi oz. logira v svoj klubski profil. Na spodnji
sliki je ponazorjen prikaz klubskega profila:

Postavite se na krogec Moj klub in nanj kliknete! S klikom na hitro povezavo »Moj klub« se
uporabniku prikaže profil kluba. Slednje boste videli, kot je prikazano na spodnji sliki:

V kolikor se Vam ne odpre zgornji prikaz, potem kliknite v levem zgornjem kotu na besedo oz.
zavihek Info (na zgornji sliki je obrobljen oz. označen z rdečo).

Spodaj v zavihku Info najdete polje »Prijave v tekmovanja« (na zgornji sliki je obrobljen oz.
označen z rdečo). Pod tem poljem boste našli vse oblike prijav v tekmovanja, v katera ste bili oz.
ste do sedaj povabljeni.

Vi poiščete prijavo v tekmovanje, v katerega želite prijaviti ekipo vašega kluba.

Nato se Vam bo prikazala stran, kjer bo potrebno izbrati moštvo. Kliknete na besedno zvezo »Novo
moštvo«. Po tem kliku se Vam bo odprla Prijavnica v tekmovanje. Primer ponazoritve najdete na
sliki spodaj.
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Na razpolago boste imeli več polj, v katera lahko vnašate podatke. V tej prvi fazi morate obvezno
izpolniti polji (na zgornji sliki sta polji obrobljeni oz. označeni z rdečo):
•
•

Ime ekipe v tekmovanju;
Predstavnik ekipe 1 (navedite osebo, ki bo v primeru potrebe naša kontaktna oseba).

Vsa ostala polja v tej fazi ni potrebno izpolniti. V kolikor pa za katera polja že imate podatke (npr.
podatki o igrišču, uradna barva športne opreme itd.) jih seveda že lahko izpolnite tudi sedaj, sicer
jih bo potrebno izpolniti v eni od naslednjih faz.

2) Izpolnjevanje polj
- Pri polju »Ime ekipe v tekmovanju« se zgolj postavite v okvirček na desni strani ter vanj vpišete
ime ekipe, ki ga želite uporabljati v članskih ligah MNZM (npr. ENERGORIM Miklavž);
- Pri polju »Predstavnik ekipe 1« se postavite na polje z zeleno oznako oz. gumb + ter nanj
kliknete. Odpre se Vam forma za vnos priimka in imena osebe. Slednje boste videli v obliki, kot
je ponazorjeno na spodnji sliki:
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Ko vpišete v vsako polje ustrezen podatek, se postavite na zeleni gumb Pošlji/Potrdi ter nanj
kliknete!

- Vsa ostala polja se izpolnjujejo na način, kot je opisan pri »Predstavnik ekipe 1«;
- V poljih »Kontaktna oseba ekipe«, »e-naslov« in »kontaktni telefon«, se lahko uporabijo le
podatki, ki so navedeni v klubskem profilu (ni mogoče spreminjati brez MNZ-NZS);
- V polju »Opomba« lahko klubi vnesete opombe, ki jih želite sporočiti vodstvu tekmovanja.
Ko izpolnite polja, ki ste jih želeli, se čisto na dnu postavite na zeleni gumb »Shrani« ter nanj
kliknete. V tistem trenutku bo prijava posredovana na MNZM!

3) Pregled statusa oddane vloge
Status prijavnice v tekmovanje lahko spremljate v zavihku »Prijave v tekmovanja«. Statusi, ki se
bodo izpisali ob Vaši prijavi so naslednji:
-

Novo: predstavlja status oddane, vendar še nepregledane oz. potrjene s strani vodstva
tekmovanja;
Potrjeno: vodstvo tekmovanja MNZM je pregledalo in potrdilo prijavnico;
Preklicano: vodstvo tekmovanja MNZM je pregledalo in zavrnilo prijavnico. Prijavo
morate oddati ponovno!

Športni pozdrav!

Domen Majcen, l.r.
Vodja tekmovanj MNZM
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