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1. Ekipna Seniors liga Tenis Slovenije in aplikacija Challanger
Pozdravljeni kapetani,

prijavili ste se v tekmovanje Ekipne Seniors lige Tenis Slovenije, v kateri se boste soočili z odličnimi
nasprotniki. Tenis Slovenija želi način vodenja tekmovanj pripeljati na višjo raven digitalizacije z
namenom učinkovitega in nemotenega načina igranja tenisa. Zato smo se odločili, da bo tokratna
Ekipna Seniors liga vodena s pomočjo Challanger aplikacije, katero boste uporabljali v namen
spremljanja, vnašanja rezultatov, novic, fotografij in podobno. Aplikacija je namenjena lažjemu
organiziranju in načrtovanju soočanj kot tudi upravljanju igralcev oziroma enostavnemu komuniciranju
z drugimi kapetani moštev. Pripravili smo vam navodila uporabe aplikacije za kapetane, v katerih boste
imeli razložene funkcije za pomoč pri načrtovanju srečanj, vpisovanju rezultatov, objavljanju novic in
še več.
Pa začnimo!

2. Vloga kapetana
2.1.

Vpis v Challanger aplikacijo

S povabilom v sistem Challanger boste prejeli elektronsko sporočilo dobrodošlice. Za vpis v Challanger
aplikacijo kliknite na povezavo kjer piše ''kliknite tukaj“ in odprlo se vam bo okno v brskalniku za prijavo.
1. Vaše uporabniško ime je e-poštni naslov, katerega ste uporabili v registracijskem obrazcu za
prijavo na tekmovanje. Vaše geslo pa se glasi: tseniors1.
Do aplikacije lahko prav tako dostopate na spletni strani https://www.challanger.net/ - v levem kotu
spodaj APP login, ki vas preusmeri na vpis v aplikacijo. Tam vpišete svoje vpisne podatke (opisano
zgoraj).
Na enak način kot je opisano tu, lahko do profila vstopajo tekmovalci.

Slika 1: E-poštno sporočilo dobrodošlice v sistem

2.2.

Vpis osebnih podatkov

Tako, zdaj ste vpisani!
Vsak tekmovalec in kapetan je tako ustvaril profil do katerega lahko dostopa neprestano s svojimi
vpisnimi podatki. Razlika med profilom tekmovalca in kapetana je ta, da lahko vi kot kapetan
upravljajte s srečanji, vpisujete rezultate, dodajajte tekmovalce ter kreirate novice svojega moštva.
V desnem kotu zgoraj vam je na voljo prikaz menija, kjer se vam s klikom na inicialko vaše prve črke
moštva odpre spustni seznam. Iz tega izberite Posodobitev profila.
Sedaj lahko vpišete različne podatke moštva:

•
•

•
•
•

Splošne podatke moštva - Naslov, mesto, država itd.
URL spletne povezave do profilov socialnih omrežij, v kolikor jih imate. Le-te bodo prikazane
kot ikone na strani moštva, ki bo vidno splošni javnosti. Vsak bo lahko kliknil na ikono, ki ga bo
preusmerila na direktno povezavo do izbranega socialnega omrežja (FB, Instagram …)
Vpis lastnika
V razdelku opis lahko napišete nekaj splošnih informacij o svojem moštvu, v kolikor želite.
Na levi strani si lahko naložite različne fotografije kot so logotip vašega kluba oziroma
fotografija moštva. To naredite s klikom na ikono fotoaparata.

Za končanje urejanja profila kliknite Posodobitev profila na koncu strani.
Slika 2: Urejanje podatkov

Slika 3: Obrazec za posodobitev profila

2.3.

Sprememba gesla in odjava iz aplikacije

V zgornjem meniju na desni strani ponovno kliknite inicialko vašega moštva ter iz spustnega seznama
izberite spremeni geslo.

Vpišete geslo, ki vam je bilo dodeljeno (le-to je podano zgoraj) ter v kvadrat napišite novo geslo. Ko ste
z novim geslom zadovoljni, kliknite Ponastavi geslo.
Za vrnitev na vašo osnovo stran kliknite na ikono poleg inicialke vašega moštva ter iz spustnega
seznama izberite tekmovanje – Ekipna Seniors liga Tenis Slovenije.
Za odjavo iz aplikacije ponovno kliknite na inicialko vašega moštva iz zgornjega menija ter izberite
odjava.
Slika 4: Izbira tekmovanja in jezika

2.4.

Stran moštva

Ob vsakem vpisu vas bo sistem pripeljal na vašo osnovno stran moštva, katerega boste uporabljali za
upravljanje vašega moštva. Dodajali boste lahko igralce in upravljali z njihovimi podatki, načrtovali
srečanja z drugimi moštvi, vpisovali rezultate in še več.

2.4.1. Pregled
Ikona
srečanj.

ponazarja splošni upravljalnik za dodajanje in upravljanje moštva pred pričetkom vseh

Pomembno je, da pred samim začetkom tekmovanja dodate vse igralce ter pripravite moštvo za
posamezne kategorije. Na ta način boste tekom srečanj imeli pripravljeno listo vseh tekmovalcev,
katere boste za vsako srečanje lahko menjali glede na vaše želje.

Kako dodati tekmovalce v sistem? Brez skrbi, tukaj so naslednji koraki:

Na strani moštva s klikom na
tekmovalce.

preidete na stran upravljanja moštva, kjer izberete gumb Dodaj

Preusmerjeni boste na stran dodajanja tekmovalcev, kjer ponovno izberite gumb Dodaj tekmovalce.
Odpre se vam novo pojavno okno, kjer vpišete e-poštni naslov tekmovalca in nadaljujete s klikom na
iskanje. Prikaže se vam obrazec za registracijo tekmovalca, kamor vpišete ime, priimek in telefonsko
številko. Tekmovalcu določite geslo: tseniors1, katerega si lahko kasneje spremeni na strani svojega
profila, in sicer na enak način kot je to opisano v navodilih v razdelku 2.3. Sprememba gesla in odjava
iz aplikacije.

Opozorilo:
•
•

Polja označena z zvezdico so obvezna in jih je potrebno vpisati, saj v nasprotnem primeru
sistem ne bo pravilno registriral igralca.
Vsa polja, ki niso označena z zvezdico, lahko v imenu tekmovalca izpolnite sami ali pa si jih
tekmovalec izpolni sam v svojem profilu.

Ob zaključku registracijskega postopka kliknite gumb Shrani. Tekmovalec je na e-poštni naslov prejel
sporočilo dobrodošlice z vpisanimi osebnimi podatki. Omenjen postopek ponovite za vsakega
tekmovalca posebej. Sistem avtomatsko kreira seznam tekmovalcev z vpisanim imenom, e-poštnim
naslovom, telefonsko številko in drugimi potrebnimi podatki.
Slika 5: Dodajanje tekmovalcev v moštvo

Maksimalno število tekmovalcev je omejeno s strani Tenis Slovenije, in sicer pri moških je maksimalno
dovoljeno število tekmovalcev 8, pri ženskah pa 6.

Slika 6: Seznam tekmovalcev moštva

Ko zaključite proces dodajanja tekmovalcev, kliknite na stran moštva v zgornjemu
meniju
. Na seznamu tekmovalcev preverite kateri tekmovalci so že bili dodani s strani
organizatorja tekmovanja in tisti, ki jih želite dodati sami z zgoraj opisanim postopkom.

Predhodna izbira pozicij za načrtujoča srečanja:
Da boste pri vsakem srečanju že imeli izbrane možnosti tekmovalcev je to potrebno nastaviti s
ponovnim klikom na ikono moštva

.

Igralec – Ime:
V prvem stolpcu je razvidno, da ste na poziciji 1 izbrani vi, saj vas je organizator tekmovanja že ob
registraciji dodal v sistem kot kapetana. Na desni strani je kljukica, ki potrjuje, da ste kapetan izbranega
moštva.
V prejšnjem koraku ste bodisi sami bodisi organizator tekmovanja že registrirali vse tekmovalce vašega
moštva. Zdaj je potrebno te umestiti na pozicije.
Na pozicijo 2 iz spustnega seznama izberite tekmovalca številka dve. Postopek nadaljujete dokler vsak
od tekmovalcev v moštvu zaseda eno od pozicij. Tu je potrebno omeniti, da vas bo sistem opozoril, v
kolikor boste istega tekmovalca umestili na več različnih pozicij.
Oznaka - ime:
V stolpcu »Igralec ime« si kapetani dodelite vlogo »Manager«, ki jo izberete v desnem stolpcu »Oznaka
ime«. Ostalim tekmovalcem določite vlogo »Tekmovalec«.
Ko s postopkom zaključite, kliknite Shrani.

Slika 7: Dodajanje tekmovalcev na pozicije

Slika 8: Pregled zadnjih aktivnosti

Prikaz zadnjih aktivnosti vašega moštva lahko vidijo tudi druga moštva in splošna javnost. V kolikor bo
znotraj tekmovanja bodisi obiskovalec bodisi tekmovalec drugega moštva kliknil na ime vašega kluba,
ga bo pripeljalo na stran vašega moštva. Tudi vi lahko spremljate novice, zadnja odigrana srečanja ter
razpored srečanj drugih moštev v tekmovanju.

Slika 9: Vpogled drugih moštev v tekmovanju

2.4.2. Rezultati
Rezultati prikazujejo statistiko vašega moštva in vsa prihodnja srečanja, ki še niso načrtovana, a bodo
odigrana v prihodnosti. S klikom na Poglej podrobnosti si lahko ogledate vse rezultate iger
posameznega sklopa srečanja.

Statistika moštvenih srečanj ponazarja:
•
•
•
•

Vse tekme, ki jih bo vaše moštvo igralo v tem tekmovanju,
vsa že odigrana srečanja,
delež posameznih zmag in porazov,
delež zmagovalnih iger in porazov.
Slika 10: Skupni rezultati moštva

2.4.3. Moštvo
Slika 11: Moštvo

2.4.4. Načrtovanje srečanja oziroma sprememba datuma, ura in lokacije – Domači
kapetan
Na strani moštva boste v spodnjem delu imeli prikazan vpogled vseh odigranih, nenačrtovanih ter
načrtovanih srečanj svojega moštva. Organizator tekmovanja bo na podlagi žreba načrtoval vaša
srečanja, kjer bo opredeljen datum, ura ter lokacija. To boste imeli prikazano v kvadratu srečanja –
Načrtovano – ni potrjeno.
Kako boste vedeli ali ste gostujoči ali domači kapetan?
Domači kapetan je vedno tisti, ki je v kvadratku prvi - torej nad drugim kapetanom. Sistem na podlagi
tega dovoljuje upravljanje srečanja.
Slika 12: določanje domačega oziroma gostujočega kapetana

Domači kapetan ima na voljo spremembo datuma, lokacije in ure predlaganega srečanja, vendar mora
to gostujoči kapetan potrditi (Razloženo v razdelku 2.4.5. – Gostujoči kapetan – potrjevanje/zavrnitev
predlaganega srečanja). V kolikor je predlagan termin, ura, oziroma lokacija neustrezna, lahko le-te
domači kapetan spremeni, vendar je potrebno omeniti, da od predlaganega datuma srečanja s strani
organizatorja ne sme preteči več kot 14 dni.

Postopek predloga novega termina:
V okencu desno zgoraj je narisan rdeč kvadrat s svinčnikom. Kliknite nanj in odprl se vam bo urejevalnik.
V njem lahko predlagate nov časovni okvir, lokacijo in uro srečanja, dodajate fotografije iz srečanj ter
vpisujete rezultate. Kakršnokoli urejanje srečanj je mogoče s klikom na svinčnik posameznega srečanja.

Slika 13: Domači kapetan - Načrtovanje/sprememba novega srečanja

2.4.5. Gostujoči kapetan – Potrjevanje/zavrnitev predloga srečanja
Gostujoči kapetan lahko na svojem profilu potrdi ali zavrne predlagan datum, uro ali lokacijo srečanja.
Pri tem je potrebno omeniti, da lahko le domači kapetan predlaga nov termin.
Slika 14: Prejeto e-poštno sporočilo domačega kapetana s predlogom za srečanje

2.4.5.1.

Gostujoči kapetan – Potrditev predloga srečanja

V kolikor vam - kot gostujočemu kapetanu - terminski okvir ne ustreza, lahko kontaktirate domačega
kapetana moštva ter se dogovorite za ustrezen termin, lokacijo in uro.
Gostujoči kapetan lahko zavrne predlog domačega kapetana le dvakrat. V kolikor se kapetana ne
moreta dogovoriti o terminu srečanja, termin določi koordinator za Ekipno Seniors ligo Tenis Slovenije.
Gostujoči kapetan zavrne predlog s klikom na svinčnik v rdečem kvadratu in klikne na »zavrni«, kar
status termina srečanja spremeni v zavrnjeno.
Primer:
• Moštvo 1 (Gostujoči kapetan)
• Moštvo 4 (Domači kapetan)

Moštvo 4 je podalo predlog srečanja - 18. 5. 2022 ob 16:00 na lokaciji Ljubljana, katerega je Moštvo 1
zavrnilo.
Slika 15: Gostujoči kapetan zavrne predlog

2.4.5.2.

Gostujoči kapetan – Potrditev predloga srečanja

Ko se gostujoči kapetan z novim predlogom strinja v upravljalcu srečanj in rezultatom, klikne Potrdi.
Slika 16: Gostujoči kapetan potrdi predlog

2.4.6. Vpis kategorij – Domači in gostujoč kapetan
Srečanje je potrjeno, zato je potrebno pred samim pričetkom določiti tekmovalce, ki bodo tekmovali v
posameznih kategorijah. To kapetana določita samo in izključno za svoje moštvo s klikom na kvadrat
srečanja – rdeč kvadrat s svinčnikom (Urejanje igre in rezultatov) – Disciplina.

Odprejo se vam 4 kategorije (Moški) in 3 kategorije (Ženske):
Moški:
-

Posamezno 1 – izbira enega tekmovalca iz moštva
Posamezno 2 – izbira enega tekmovalca iz moštva
Posamezno 3 – izbira enega tekmovalca iz moštva
Dvojice – izbira dveh tekmovalcev iz moštva

Ženske:
-

Posamezno 1 – izbira ene tekmovalke iz moštva
Posamezno 2 – izbira ene tekmovalke iz moštva
Dvojice – izbira dveh tekmovalk iz moštva

Naloga tako gostujočega kot domačega kapetan je, da iz spustnega seznama vsake kategorije izbere
tekmovalca, ki bo na srečanju nastopal. Kot je razvidno na fotografiji spodaj, gostujoči kapetan lahko
izbere le tekmovalce za svoje moštvo.

Primer: Gostujoči kapetan

Slika 17: Določitev kateri tekmovalec moštva bo igral

Ko je tekma končana, domači kapetan vpiše rezultate vseh disciplin. V tem trenutku gostujoči kapetan
prejme e-poštno obvestilo z vpisanimi rezultati, ki jih potrdi ali zavrne, v kolikor so rezultati vneseni
napačno.
Ko je tekma odigrana, s pomočjo filtrov najdemo ustrezno igro (npr.: Filter iskanje igralca in filter
odigrane igre) ter kliknemo rdeč kvadrat s svinčnikom (Enako okno kot pri načrtovanju igre).

2.4.7. Vpis rezultatov – Domači kapetan
Ko je srečanje končano, domači kapetan vpiše delne rezultate vseh disciplin s ponovnim klikom na
kvadrat srečanja – rdeč kvadrat s svinčnikom (urejanje iger in rezultatov). Rezultate je potrebno vpisati

na dan srečanja do 23:59 ure. V tem trenutku gostujoči kapetan prejme e-poštno obvestilo z vpisanimi
rezultati, ki jih potrdi oziroma zavrne, v kolikor so rezultati vneseni napačno.
Pri tem je potrebno omeniti, da morate napisati končni rezultat srečanja pri vseh kategorijah.
Slika 18: Vpis rezultata

Slika 19: Pazljivost pri vpisu posameznih nizov (število 0)

Ko je delni rezultat vpisan, kliknite rezultate srečanj (levo od discipline). Tu lahko vidite, da je sistem že
naredil kalkulacijo točk na podlagi vaših vpisanih rezultatov v posameznih kategorijah. V kolikor vidite,
da so rezultati pravilno vpisani, kliknite Potrditveni obrazec. Gostujoči kapetan potrdi rezultat.
Opomba: Če v razdelku Rezultati srečanj opazite, da končni rezultati posameznih kategorij niso pravilno
vpisani, to lahko urejate v razdelku Disciplina.
Slika 20: Domači kapetan čaka potrditev rezultata s strani domačega kapetana

2.4.8. Dodajanje Avdio video gradiva – Domači kapetan
Ker želimo iz Ekipne Seniors lige pridobiti kar se da največ spominov in utrinkov, vas prosimo, da z nami
delite fotografije in videe srečanj ter jih naložite v sistem.
Kako to naredite?
Ko boste vpisali rezultat, kliknite na zavihek Avdio video gradivo (desno od »Disciplina«), kjer najdete
urejevalnik za dodajanje fotografij in video gradiva iz posameznih srečanj. S klikom na gumb
fotoaparata iz računalnika ali mobilne naprave dodate najmanj 3 fotografije oziroma videe. Ob
zaključku kliknite Shrani. V kolikor v sistem ne boste dodali 3 fotografij, ne boste mogli zaključiti
procesa vpisa rezultatov.

Slika 21: Dodajanje fotografij posameznega srečanja

2.4.9. Potrjevanje rezultata – Gostujoči kapetan
Na enak način kot je gostujoči kapetan potrjeval predlog za načrtovanje srečanja, lahko potrdi rezultate
s klikom na kvadrat srečanja – rdeč kvadrat s svinčnikom (urejanje srečanj in rezultatov) v razdelku
rezultati srečanja – potrdi rezultat. Sistem avtomatsko sešteva točke na podlagi pravil, ki jih je določil
organizator tekmovanja.
V trenutku, ko gostujoči kapetan potrdi rezultat, ki ga je vpisal domači kapetan, se urejevalnik tega
srečanja zapre in spremembe več niso možne. V primeru, da naletite na napako vpisovanja domačega
kapetana, kontaktirajte organizatorja tekmovanja, saj je le on tisti, ki lahko uredi/spremeni rezultat.
Slika 22: Potrjevanje rezultata s strani gostujočega kapetana

Po potrditvi rezultata se status srečanja spremeni v odigrano.

2.4.10. Legenda barv z opredeljenimi odločitvami moštva
Na strani moštva je potrebno spremljati statuse srečanj glede na barve odločitev moštev kot tudi
statuse posameznih srečanj.
Legenda statusa moštev v kvadratu srečanja:
Oranžen status – primer
Zelen status -

Rdeč status -

- Kapetan še ni potrdil srečanja.
- Kapetan je potrdil načrtovano srečanje.

- Kapetan je zavrnil načrtovano srečanje.

Legenda barv srečanja zunaj upravljalnika za urejanje srečanj in rezultatov:
Srečanje je potrjeno s strani domačega kapetana, a čaka na odločitev nasprotnika.
Srečanje še ni načrtovano.
Srečanje je potrjeno s strani obeh moštev .
Srečanje je zavrnjeno s strani gostujočega kapetana.

2.5.

Novice

V zgornjem meniju lahko s klikom na Novice stalno pregledujete novice objavljene s strani
organizatorja in drugih skupin – kategorij.

V skupini, v kateri igrate, se bodo prav tako prikazale novice vašega moštva, tako da bodo vidne drugim
moštvom kot tudi splošni javnosti, ki aktivno spremlja tekmovanje.

Slika 23: Novice

Kako dodati novico?
Kapetan ima možnost dodajanja novic s klikom na strani moštva – zadnje novice – Poglej več.
V tem trenutku še nimate kreirane nobene novice, zato je vaš seznam prazen. Novico kreirate s
klikom na dodaj novo.

Slika 24: Kreiranje novic

Kreirana novica bo prikazana v različnih sekcijah, in sicer v:
•
•
•

2.6.

zadnjih novicah vašega moštva,
vseh novicah celotnega tekmovanja,
novicah posamezne kategorije.

Prvenstvo

Prvenstvo je tekmovalni sistem, ki je sestavljen iz rednega dela, v katerem v vsaki skupini vsako moštvo
igra z drugimi moštvi vsaj 1x (Liga). Drugi del predstavlja končnico na izpadanje.

Stran prvenstva služi kot osnovna za stran tekmovanja, kjer lahko vidite zadnja odigrana srečanja,
novice in načrtovana srečanja celotnega tekmovanja. Prav tako v razdelku Prvenstvo skupine najdete
prikaz vseh moštev glede na posamezne skupine. Na ta način boste našli svojo skupino in pa spremljali
vse druge.

Slika 25: Stran prvenstva tekmovanja

2.7.

Vse igre

Stran vseh iger prikazuje vsa srečanja tekmovanja, ki lahko spremljate.
V vsakem kvadratu srečanja je napisan status le-tega.

Statusi:
•
•
•
•
•
•

Odigrana srečanja – Srečanja, ki so že bila odigrana so vedno prikazana na vrhu (zadnje
odigrano srečanje bo prikazano najvišje).
Načrtovano, a nepotrjeno – Srečanja, ki so bila načrtovana s strani domačega kapetana
oziroma organizatorja tekmovanj, vendar še niso bilo potrjena s strani gostujočega kapetana.
Načrtovana srečanja – Srečanja potrjena s strani obeh kapetanov.
Ni načrtovano – Organizator tekmovanj oziroma domači kapetan še ni načrtoval srečanja.
Preklicano – Srečanja, ki so bila načrtovana, a so bila preklicana s strani organizatorja
tekmovanja.
Zavrnjeno – Srečanja, ki so bila načrtovana s strani domačega kapetana ali organizatorja
tekmovanj, vendar jih je gostujoči kapetan zavrnil.

V odigranih srečanjih imate možnost preverjanja podrobnosti vsakega srečanja s klikom na ikono
očesa, kjer je prikazan skupni rezultat, rezultati posameznih kategorij ter avdio video gradivo.

Kot ste morda že opazili, na omenjenih kvadratih srečanj v desnem kotu ni rdečega kvadrata s
svinčnikom. Kvadrat s svinčnikom se bo pojavil samo v srečanjih, v katerega ste vključeni sami.

Slika 26: Vse igre

2.7.1. Filtriranje srečanj za lažje iskanje
Filtri so namenjeni lažjemu iskanju in pregledu iger in s tem povezanimi tekmovalci. Vključitev filtrov
je mogoč s klikom/kljukico na le tega, kjer so možnosti iskanja iger po:
-

moštvih,
datumu srečanja,
rednem delu prvenstva,
statusu srečanja,
soočanju moštev.

Možnost filtriranja lahko uporabite tudi na strani moštva, ko iščete svoja srečanja.
Primer: Iščete vaše naslednje načrtovano srečanje igralnega dne, ki vam ga je organizator tekmovanj
postavil.

Odprete filter – Status srečanja in odkljukate vse statuse z izjemo statusa Načrtovano – ni potrjeno.
Na ta način vidite, v kolikor je organizator tekmovanj načrtoval srečanje.
Slika 27: Filtriranje srečanj

2.8.

Statistika

Statistična stran prikazuje Statistiko vsake posamezne skupine.

Slika 28: Statistika tekmovanja

Slika 29: Legenda statistike

3. Kontaktni podatki
Za vsakršna vprašanja v zvezi s tehničnimi zadevami in upravljanjem z aplikacijo vas prosimo, da
izpolnite obrazec na spletni strani – Tehnical support:
https://challanger.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4
Za več informacij se lahko obrnete na
Tenis Slovenija: info@tenis-slovenija.si oziroma rok.vrban@tenis-slovenija.si (031862850)
Challanger: info@challanger.com

S strani Tenis Slovenija bo prav tako kreiran Whatsapp kanal za vse kapetane tekmovanja, kjer nam
lahko sporočite vaše želje oziroma vprašanja.

Želimo vam veliko uspeha pri igranju!

