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Zástupci subjektů ČJF nezapomeňte při prodlužování členství na e-maily
Začátkem roku začínají všechny subjekty sdružené pod hlavičkou ČJF s prodlužováním
členství nejen ve vlastních spolcích, ale součastně také v České jezdecké federaci.
Zástupci subjektů by neměli zapomenout evidovat u členů také e-mailové adresy pro online přihlašování!

Od začátku jezdecké sezony 2015 již totiž poběží v ostrém provozu on-line přihlašování na jezdecké závody
přes internetovou aplikaci ČJF, kterou najdete na URL adrese http://prihlasky.cjf.cz. Jezdce a koně může
přihlašovat na závody buďto zástupce subjektu, nebo se mohou jezdci přihlašovat sami. K tomu však musí mít
zřízený autorizovaný přístup přes registrační e-mail, prostřednictvím něhož se do internetové aplikace přihlásí.
Uvedené registrační e-maily do systému vkládají sami zástupci subjektů (jezdeckých klubů). Stačí vstoupit do
systému přihlášením se pod oficiálním e-mailem subjektu a kliknout do sekce „SPRÁVA ČLENŮ“
(http://prihlasky.cjf.cz/#/sprava), kde najdete aktuální výpis všech členů subjektu z databáze ČJF. U nich pak velmi
snadným krokem „VYTVOŘIT UŽIVATELE“ přidáte ke každému členovi jeho e-mailovou adresu. Současně rovnou
můžete při tomto kroku nechat automaticky vygenerovat jednotlivým členům přístupové heslo. Pokud tak neučiníte,
každý z členů si před prvním přihlášením do aplikace http://prihlasky.cjf.cz může nechat vygenerovat nové heslo
kliknutím na: „Obnovit zapomenuté heslo“. Níže najdete již dříve publikovaný podrobnější popis pro přihlášení do
systému on-line přihlašování. Nezapomeňte tedy důsledně vyžadovat od všech svých členů sdělení e-mailových
adres, abyste tento krok nemuseli řešit s každým jednotlivě během rozběhnuté jezdecké sezony 2015.

Jak se přihlásit do přihlašovacího systému?
Každý uživatel se do Přihlašovacího systému hlásí vždy pomocí své registrované emailové adresy. Níže
najdete několik variant pro jednotlivé uživatele:
• Subjekt – pokud subjekt má svoji aktuální e-mailovou adresu evidovanou ze strany oblastního sekretáře v
Centrále ČJF, pak při prvním pokusu o přihlášení do aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu
portál zašle na tento email automaticky vytvořené prvotní přihlašovací heslo. To si po prvním autorizovaném
přihlášení může libovolně změnit. Subjektu je při zaslání prvního hesla automaticky nastavena role Subjektu
přihlašujícího se na závody a zároveň oprávnění k administraci (zadání, změně apod.) přihlašovacích údajů svých
členů-jezdců. Těm může subjekt (pokud v databázi jezdci nemají evidované aktuální emaily nebo jsou nesprávné)
zadat či korigovat přihlašovací email a zároveň i rovnou zaslat, systémem vygenerované, přihlašovací heslo.
Subjekt kromě administrace členů může přihlašovat na závody své členy a požadované koně.
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• Jezdec přihlašující se na závody – pokud jezdec má v systému svoji aktuální e-mailovou adresu
(evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále nebo ze strany mateřského subjektu v Přihlašovacím
systému), pak při prvním pokusu o přihlášení do přihlašovací aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání
hesla) mu portál zašle na tento email automaticky vygenerované prvotní heslo. To si po prvním autorizovaném
přihlášení může libovolně změnit. Jezdci je automaticky nastavena příslušná role – tj. může přihlašovat na závody
pouze sám sebe a požadované koně.

Existují však další varianty:
• Subjekt a jezdec mají totožnou emailovou adresu – pak je subjektu přidělena role Subjekt současně s rolí
Jezdec a přihlášený uživatel se může jednoduše mezi těmito rolemi přepínat.
• Pořadatel – subjekt, který má současně mít roli pořadatele závodu, se musí spojit s administrátorem
systému, který mu příslušnou roli (oprávnění), k již existujícímu přihlašovacímu účtu, nastaví.
• Zpracovatel závodů – databáze zpracovatelů je samostatná, jejich uživatelské účty nastaví administrátor
systému. Současně zašle zpracovatelům na jejich emaily přihlašovací údaje. Právo vybrat a nastavit zpracovatele
k aktivovanému závodu má pouze jeho pořadatel.
• Zpracovatel závodů a současně Jezdec přihlašující se na závody – nastavení role provede administrátor
systému.
• Zástupce oblasti – roli těmto uživatelům nastaví a přihlašovací údaje zašle administrátor systému na základě
předaného seznamu uživatelů a jejich emailových adres.
Kontakt na administrátora systému: gallop@acedesign.cz.
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