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1. Ülesandmiste lehele sisenemine
1. Avage internetis lehekülg https://www.swimrankings.net/manager/
Teile avaneb sisselogimise aken:

2. Sisestage oma emaili aadress “Username” kasti, parool “Password” kasti ning
vajutage “Sign in” (sisene).
2.1 Kui Teil pole veel kasutajat, jätkake punktiga 7. Kasutajakonto tegemine.
3. Õnnestumise korral avaneb Teile järgnev pilt.

3.1 Ebaõnnestumise korral näidatakse veateadet “Email or password is incorrect”.
Kontrollige üle emaili aadress ja parool ning proovige uuesti.

2. Võistlusele klubi registreerimine
1. Vajutage lehekülje vasakus ülemises nurgas nupule „Entries“

2. Teile avaneb võistluste loetelu, otsige üles võistlus, millele soovite registreeruda.
3. Vajutage võistluse rea peale, valitud võistluse rida on eristatud halli taustaga.
4. Vajutage nupule “Add”, teile avaneb täitmiseks järgnev aken.

5. Täitke korrektselt ära kõik väljad, tegemist on ühekordse täitmisega, järgmine
kord on kõik informatsioon juba olemas.
6. Tehke mõlemasse kasti linnukesed!
- “Try to reassign to club in swimrankings.net database” (proovi ühendada
olemasoleva klubiga swimrankingu andmebaasis)
- “Save as defaults for future meets” (kasuta järgmine kord sama klubi andmeid)
7. Seejärel vajutage “OK”, mille peale näete siniselt registreeritud klubi nime, näiteks
“EST - Tartu Ujumisklubi”, kõik on korras, olemasolev klubi valitud. Jätkub punkt 3.
7.1 Võistluse reale tekib tulpa “My clubs” kirje “One”. Kui võistluse real pole kirjas
“One” vaid mõni muu inglisekeelne number, on juba keegi teie klubi alt ülesandmised
sisestanud.
7.2 Kui võistluse real on enne teie poolt klubi lisamist “One” kirjas on keegi teine juba
teie klubi alt ülesandmiseid teinud ning te ei pea enam klubi “Add” kaudu lisama vaid
võite liikuda kohe punktini 3.
7.3 Kui näete kirja “No matching club found” on põhjust arvata, et klubi andmed on
kas teie poolt valesti täidetud (eelkõige klubi lühend, riik ning klubi nimi) või Eesti
Ujumisliidu poolt valesti swimrankings.net-ile edastatud. Valige “Edit” ning kontrollige
üle klubi andmed. Kui olete veendunud, et kõik on õigesti, kuid ikkagi ilmub kiri “No
matching club found”, võtke ühendust Eesti Ujumisliiduga.

3. Võistlusele sportlaste ülesandmine
1. Valige vasakust tulbast „Athletes“, teile avaneb järgnev vaade.

2. Sportlase ülesandmiseks vajutage lehe all ääres nupule „Select“, avaneb aken.

3. Kirjutage sportlaste perekonnanimi või selle esimesed tähed kasti “Search athlete”.
Teile näidatakse kõiki andmebaasis sarnase nimega sportlaseid, kelle hulgast saate
valida otsitud sportlase vajutades tema reale ning seejärel nupule “OK”.
3.1 Kui perekonnanimi ei anna veel piisavalt lühikest inimeste valikut võib kirjutada
perekonna nime järele tühiku ning seejärel eesnime või selle esimesed tähed.
4. Korrake punkte 2 ja 3 kuni kõik ülesantavad sportlased on nimekirjas.
4.1 Sportlase maha võtmiseks vajutage nimekirjas sportlase reale ning seejärel all
ääres nupule “Delete”. Teilt küsitakse üle kinnitust, kas soovite sportlast
ülesandmislehelt kustutada, mille tulemusel kustuvad ka tema ülesandmised.

5. Kui sportlast ei õnnestu kirjeldatud meetodil leida, tuleb kasutada “Add” nuppu,
mille peale avaneb täitmiseks järgnev aken.

6. Täita tuleb väljad “Lastname”, “Firstname”, “Birthdate”, “Gender” ning “Nation”.
Teha linnuke kasti “Try to reaassing to athlete in swimrankings.net” (proovi
ühendada olemasoleva sportlasega swimrankingu andmebaasis)
7. Vajuta OK.
7.1 Lisatud sportlane pole veel swimrankingu nimekirjas ning võistluse korraldaja
saab niimoodi lisatud sportlased eraldi välja võtta (abiks, kuna näiteks Eesti
meistrivõistlustel ei tohi sellised sportlased startida). Kõik litsenseeritud sportlased
peavad olema nimekirjast “Select” abil otsitavad ning valitavad. Vastasel juhul
pöörduge Eesti Ujumisliidu poole.

4. Võistlusele alade ülesandmine
1. Kui kõik võistlejad on sisestatud, valige vasakult tulbast „Entries by Athlete“.
Avaneb aladele ülesandmise lehekülg.
2. Valige sportlane, kellele hakkate alasid üles andma.

3. Avaneb lehekülg aladest, millel valitud sportlase saab võistlustel osaleda.

4. Alale ülesandmiseks tuleb teha linnuke ala järele vasakpoolsesse kasti. Linnukese
tegemiseks tuleb kastil kaks korda vajutada.
4.1 Kui sportlane ujub alal väljaspool arvestust tuleb lisaks vasakpoolsele kastile teha
linnuke ka parempoolsesse kasti.

5. Pärast linnukese tegemist tekib “Entry time” tulpa ka ülesandmise aeg (eeldusel, et
sportlane on kvalifitseerimise perioodil antud alal tulemuse teinud)
5.1 Kui võistluste korraldaja ametlikku aega ei nõua, on võimalik ka käsitsi “Entry
time” tulpa aeg sisse trükkida. (NB! Käsitsi sisestatud aeg ei kajastu ülesandmisi
kokkuvõtvas raportis, küll aga jõuab õigesti võistluse korraldajani)
6. Kui kõik soovitud alad linnukestega ära märgitud vajuta all ääres nupule “Save”.
NB! “Save” nupule vajutamata ülesandmist ei registreerita.
6.1 Kui soovite tehtud muudatused tühistada, vajutage nupule “Discard”
7. Korrake punkte 2-6 kõikide sportlaste jaoks.
Lisaks on võimalik sportlasi üles anda ka alade kaupa “Entries by Event”, ehk
sportlaste valimise asemel tuleb valida ala ning alade taha linnukese tegemise
asemel tuleb linnuke teha sportlaste taha.

5. Võistlusele teateujumise ülesandmine
NB! Juhendi kirjutamise hetkel töötab ainult Open ehk Absoluut vanuseklassiga! Seega
pole praegu võimalik kõikidele võistlustele (nagu EMV) teateujumisi niimoodi üles anda.
1. Kui kõik võistlejad on sisestatud, valige vasakult tulbast „Relays“.
Avaneb teateujumiste ülesandmise lehekülg.

2. Uue teatevõistkonna ülesandmiseks vajutage lehe all ääres nupule “Add”. Avaneb
võistkonna komplekteerimise aken.

3. Valige soovitud ala, sugu, kirjutage võistkonna number ning ülesandmise aeg.
3.1 Kui eelülesandmise aeg puudub, jätke kast tühjaks.
3.2 Võistkonna numbrit peab ise suurendama. Kui lisate samale alale mitu
teatevõistkonda siis vastavalt peab ka number suuremaks minema, esimene
võistkond on number 1, teine võistkond number 2 , kolmas number 3 jne.
Kui valite uue ala, siis peab number algama uuesti 1st.
4. Võistkonda sportlaste lisamiseks tuleb vastava # rea peal teha topeltklõps.
Seejärel saate valida sportlase, jällegi tehes reale topeltklõpsu või vajutades “OK”.
5. Vajutage “OK” ning võistkond on lisatud, korrake samme 2-5 kõikide võistkondade
registreerimiseks.
Võistkonna muutmiseks vajutage all ääres “Edit” nuppu ning võistkonna maha
võtmiseks “Delete” nuppu.

6. Võistluselt maha registreerimine
1. Sportlase võistlustelt maha registreerimine on kirjeldatud punktis 3.4.1.
2. Klubi maha registreerimiseks korrake punkte 2.1 ning 2.3. Seejärel vajutage
nupule “Delete”. Teilt küsitakse üle kinnitust, kas soovite kõik ülesantud sportlased
ning nendega seotud ülesandmised eemaldada.

7. Kasutajakonto tegemine:
1. Kui olete https://www.swimrankings.net/manager/ avalehel, vajutage kõige all
olevale kirjale „You don´t have a login? Sign up here“ . Avaneb järgnev aken.

2. Täitke ära kõik lahtrid, tehke linnuke ning vajutage “OK”. Jätke meelde emaili
aadress ja parool, neid andmeid on järgmine kord veebilehele sisenedes vaja!
3. Swimrankings saadab Teie e-mail aadressile automaatse kirja, mille peate avama
ja selles kirjas pikemale sinisele lingile vajutama.

4. Pärast lingile vajutamist on teie kasutaja aktiveeritud ning saate ülesandmiste
keskkonda siseneda ning võistlustele ülesandmisi teha.

Lisa 1: Kaldkirjas sõnade tõlked
username - emaili aadress / kasutajanimi
password - parool
sign in - sisene
email or password is incorrect - email või parool vale
entries - ülesandmised
add - lisa
no matching club found - olemasolevat klubi andmebaasist ei leitud
athletes - sportlased
select - vali
search athlete - otsi sportlast
delete - eemalda ülesandmine / võta maha / kustuta
entries by athlete - ülesandmised sportlaste kaupa
entry time - eelülesandmise tulemus
save - salvesta
entries by event - ülesandmised alade kaupa
discard - tühista muudatused
relays - teatevõistkonnad
You don´t have a login? Sign up here - Teil pole kasutajat? registreeru kasutajaks
All entires are ok - kõik ülesandmised on korras

Lisa 2: Ülesandmiste kokkuvõte
1. Valige vasakust menüüst “Reports”. Avaneb aken, kuhu peab pärast laadimist
tekkima kiri “All entires are ok.”
2. Vajutage nupule “Entries by Athlete”  või “Entries by Event” ning Teile
genereeritakse kokkuvõte terve klubi ülesandmistest.

3. Kokkuvõtte välja printimiseks vajutage sellel paremat klahvi ning “Save as…”, kus
saate salvestada selle kokkuvõtte PDF dokumendina ning hiljem välja printida.
3.1 NB! Juhendi kirjutamise hetkel kokkuvõtte salvestamine ei tööta, küll aga saab
valida “Print” ning avanevas aknas printeriks valida “Save as PDF”, mille peale peaks
olema võimalik ikkagi ülesandmiste kokkuvõte enda arvutisse PDF dokumendi kujul
salvestada.

Lisa 3: Ametlik ingliskeelne juhend
http://wiki.swimrankings.net/index.php/swimrankings:Entries

