Podrobné vysvětlení nového systému přihlášek do turnajů ICCF
Vážení přátelé, 
někteří hráči mají stále problém s novým systémem přihlášek do turnajů ICCF. Rozhodl jsem se tedy zpracovat podrobný postup při podávání přihlášek: 
	Sledujte informace na webových stránkách SKŠ, u propozic nových soutěží je vždy uvedeno, jakým způsobem se do turnaje hlásit; stejně jako u domácích turnajů nebudou nadále žádné informace Mezinárodního úseku rozesílány e-mailem, vše musíte sami sledovat na webu SKŠ, jinak nebudete hrát… 

Pokud bude v propozicích uvedeno přes web ICCF, platí následující výklad; pokud tam bude přes international@skscr.cz" international@skscr.cz  a jméno zodpovědného pracovníka MÚ, hlásíte se "postaru". 
Jdete na titulní stranu webu ICCF https://www.iccf.com/Default.aspx. 
Pak postupně klikáte na: 
	Nové soutěže (menu vlevo) 

Vyberete si příslušnou skupinu turnajů, např. Promotion tournaments (Postupové turnaje), rozkliknete ji 
Vyberete si konkrétní turnaj, např. WS/M, rozkliknete ho 
pak Vstoupit 
tam vyplnit pole Platná kvalifikace (obvykle výše Vašeho ratingu, u Světového poháru veteránů datum narození) 
pak Další 
a vybrat buď Přihlásit se prostřednictvím národní federace nebo Přihlásit se prostřednictvím Direct Entry 
při volbě Přihlásit se prostřednictvím Direct Entry platíte přes PayPal 
při volbě Přihlásit se prostřednictvím národní federace platíte obvyklým způsobem na účet SKŠ 
Vaše přihláška se mi na webu ICCF v obou případech objeví v rubrice NF registrations a dostanu o ní informaci ze serveru ICCF i e-mailem 
pokud zvolíte přihlášku prostřednictvím národní federace, výši startovného si najdete na http://skscr.cz/informace-k-platbam/, sdělím Vám, zda je třeba kromě startovného ještě doplatit členské příspěvky 
po dojití Vaší platby Vaši přihlášku na webu ICCF potvrdím, a tím ji odešlu startérovi, a už jen čekáte na startovní listinu 
Vlevo v menu máte položku My registrations, tam si můžete sledovat postup vyřizování Vašich přihlášek 
Ještě jedna důležitá informace: pokud propozice turnaje povolují přihlášku do více skupin (jako např. u Světového poháru, nebo u Světového poháru veteránů), musíte vyplnit tolik přihlášek, do kolika skupin se hlásíte; poznámka v přihlášce tedy nestačí! 
Doufám, že to po tomto výkladu už všichni zvládnete. Je to daleko jednodušší, než to na první pohled vypadá! 

Plzeň 21. 6. 2018 
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ


