
SAMOUCZEK 
DLA WERSJI NA KOMPUTER

Moja pierwsza relacja!



Kiedy wpiszesz w oknie swojej przeglądarki internetowej adres:
    Twoim oczom ukaże sięstrona główna 



Pierwszą relację rozpoczynamy od 

zarejestrowania się. Kilkamy pomarańczowy 

przycisk w prawym górnym rogu



Wpisujemy login pod którym 

będziemy relacjonować mecze, wymyślamy hasło 

oraz podajemy swój adres mailowy. 
Telefon i zgoda na kontakt marketingowy nie są konieczne.



Możemy także zalogować się za pomocą danych 

z Facebooka, ale wówczas również musimy sobie 

wymyślić login. Jeżeli sprawdziliśmy, że żaden 

inny użytkownik nie posiada identycznej nazwy - 

zapisujemy i możemy cieszyć się własnym kontem. 



Po tym jak zalogujemy się na skrzynkę mailową i potwierdzimy swój adres wracamy na stronę gówną.W prawym górym rogu powinien być widoczny nasz login. Jeżeli go nie ma, musimy się ponownie zalogować.

Jeżeli jesteśmy już zalogowani i potwierdziliśmy adres mailowy, rozpoczynamy zabawę!Wybieramy dzień, w którym zostanie rozegrany relacjonowany przez nas mecz.



Ikonka      oznacza, że ten mecz został już zajęty przez innego 

użytkownika i nie możemy z tego spotkania przeprowadzić 

relacji.

Jeżeli danego dnia meczowego jest bardzo 

dużo spotkań, możemy szybciej znaleźć mecz 

naszego zespołu dzięki wyszukiwarkom, 

mapce regionów i z pomocą panelu wyboru 

rozgrywek!

Następnie na liście meczów 

do rozegrania tego dnia, szukamy spotkania 

które nas interesuje i klikamy znajdującą się z 

prawej strony ikonkę plusa:



Po kliknięciu białej ikonki z plusem, potwierdzamy podstawowe informacje
 o spotkaniu.



Czekamy cierpliwie na dzień, w którym rozegrany 

będzie nasz mecz. Następnie wchodzimy na 

stronę                   i klikamy pomarańczowy 

przycisk w prawym górnym rogu.  



Po wejściu widzimy listę spotkań, z których 

danego dnia możemy przeprowadzić relację. W 

naszym przypadku będzie to jeden mecz.

Kilkamy na spotkanie, które nas w danej chwili 
interesuje.

Jeżeli mecz który zarezerowałeś sobie wcześniej, odbywa się w innym terminie - nie znajdziesz go na tej liście. Panel z wyborem Relacji Live zawiera tylko spotkania odbywające sie danego dnia.



Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego 
i  klikamy przycisk



Mecz się rozpoczął, a my z zapartym tchem 

obserwujemy boiskowe wydarzenia.



Bramka dla gospodarzy! 
Sędzia wskazuje środek boiska, piłkarze cieszą 

się z gola - a my w tym czasie klikamy znajdujący 
się pod Włókniarzem duży zielony przycisk  



Po wprowadzonej przez nas bramce, 
mamy możliwość uzupełnienia jej dodatkowymi 

informacjami. W tym celu klikamy na rekord. 



Teraz, jeżeli chcemy
 - możemy dodać strzleca gola, asystenta oraz 

rodzaj strzelonej przed chwilą bramki.
Wprowadzone zmiany zapisujemy.



Wracamy do panelu głównego i dalej 
obserwujemy mecz. Sędzia wyciąga żółtą kartkę 

dla zawodnika Włókniarza! Szybko klikamy przycisk.



Z dostępnych w tym panelu zdarzeń wybieramy żółtą kartkę. Pozostałe opcje też z pewnością przydadzą się nam jeszcze 
w naszych relacjach.



Po dodaniu kartki, 
w dowolnym momencie możemy uzupełnić 

informację o tym kto ją dostał, klikając na rekord



W dowolnym momencie spotkania, możemy się także pokusić o komentarztekstowy.



W naszym meczu 

jest coraz ciekawiej. Przyjezdni nie 

wykorzystali karnego, natomiast 

zawodnik gospodarzy otrzymał 

czerwoną kartkę. Wszystko 

skrzętnie odnotowujemy.



Kiedy sędzia kończy pierwszą 
połowę, bez wahania klikamy przycisk
i czekamy na wznowienie spotkania. 

Kiedy sędzia rozpoczyna drugą połowę, 
kontynuujemy relację.



Spotkanie było bardzo emocjonujące, 

ale nieuchronnie zbliża się ku końcowi.

Dodajemy wszystkie zdarzenia ( również 

zmiany) i czekamy na ostatni gwizdek 

sędziego. Równo z końcem meczu klikamy 

pomarańczowy przycisk.



Właśnie zakończyło się nasze
 spotkanie. Z pewnością wielu kibiców jest 

nam wdzięcznych za to, że mogli na bieżąco 

śledzić wydarzenia dzięki naszej relacji na stronie



Po zakończonej relacji, 

możemy wrócić na stronę główną

i odnaleźć relacjonowany przez nas mecz.

Po kliknięciu w wynik, mamy możliwość 

wglądu naszego spotkania. Tym razem już z 

wynikiem i wszytkimi wprowadzonymi przez 

nas informacjami!



POWODZENIA!

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym samouczkiem.
Teraz możesz rozpocząć swoją pierwszą relację!

W razie pytań - skontaktuj się z nami:
k redakcja@regiowyniki.pl m 535 190 727


