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SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ 

REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU 
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SPIS TREŚCI 

 

1. SportZona – część serwisu poświęcona ZAPASOM. 

2. Logowanie się do systemu. 

3. Zarządzanie licencjami. 

4. Edytuj zawodnika. 

5. Dodaj zawodnika. 

6. Zarządzaj Licencjami. 

7. Usuń zawodnika. 

8. Wnioskuj o zmianę barw klubowych. 

9. Zgłoś zawodników do zawodów. 

10. Edytuj dane klubu. 

11. Dodaj logotyp klubu. 
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1.  SPORTZONA – CZĘŚĆ SERWISU POŚWIĘCONA ZAPASOM. 

Elektroniczny system zarządzania licencjami Polskiego Związku Zapaśniczego od 

dnia 30 sierpnia 2016 znajdował się będzie na platformie SportZona.pl Chcąc dostać się 

do systemu rejestracji należy otworzyć stronę internetową: www.sportzona.pl lub tak jak 

do tej pory kliknąć w odpowiednie pole (moduł), znajdujące się na stronie internetowej 

Polskiego Związku Zapaśniczego, które automatycznie przekieruje do systemu rejestracji. 

 

 

W celu przejścia do części serwisu poświęconej ZAPASOM należy kliknąć w 

odpowiednią  ikonę w sekcji WYBIERZ DYSCYPLINĘ. 

 

Alternatywnie można korzystać z rozszerzonego adresu:  

http://sportzona.pl/app/mainpage/wrestling 
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2.  LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU. 

Po otworzeniu strony głównej: www.sportzona.pl należy odnaleźć i kliknąć w 

przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawej, górnej części serwisu. 

 

Po wciśnieciu przycisku  „Zaloguj” pojawią się dwa pola: „Login” oraz „Hasło”.  W 

komórki te należy wpisać odpowiednia dane. Dane do logowania, nie ulegają zmianie. 

W nowym systemie obowiązuję loginy i hasła ustanowione w starym systemie. 

 

Ponowne wciśnięcie przycisku „Zaloguj” będzie skutkowało przeniesieniem 

użytkownika na profil klubu, którym zarządza. 
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3.  ZARZĄDZANIE LICENCJAMI.  

Każdy klub z aktywną licencją klubową na swoim profilu na SportZonie znajdzie 

niebieską zakładkę „ Zarządzanie licencjami”: 

 



www.sportzona.pl/app/mainpage/wrestling 6 

 

Po kliknięciu w niebieską zakładkę „Zarządzanie licencjami” użytkownik 

przenoszony jest do Panelu zarządzania licencjami. 

 

4. EDYTUJ ZAWODNIKA.  

 

W systemie rejestracji znajdują się zawodnicy, którzy 

startowali w zawodach zapaśniczych w Polsce od roku 2009. 

Każdy klub ma możliwość uzupełnienia informacji o tych 

zawodnikach i nie ma potrzeby dodawania ich na nowo. W 

celu uzupełnienia danych należy kliknąć  w przycisk „Edytuj 

zawodnika”. 
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Na liście wyświetlani są zawodnicy danego klubu, którzy znajdują się aktualnie w 

systemie rejestracji.  

  

W kolumnie „DANE OK?” znajduje się informacja, którzy z zawodników mają uzupełnione 

wystkie wymagane dane. Tylko dla takich sportowców można wnioskować o nadanie im 

licencji. 

Korzystając z filtra „Nazwisko” można wyszukać zawodnika a następnie po kliknięcie w 

konkretne nazwisko lub imię, użytkownik przekierowywany jest do formularza, gdzie 

może uzupełnić dane wymagane do złożenia wniosku o licencje.  
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UWAGA: wszystkie pola oznaczone gwiazdką wymagają prawidłowego 

uzupełnienia. Zapisanie powyższego formularza będzie możliwe tylko dla tych 

zawodników, dla których umieszczone zostały wszystkie wymagane informacje. 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem 

domu, który znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

Pola wymagane 

oznaczone zostały 

gwiazdkami. Dodanie 

nowego zawodnika 

nie będzie możliwe 

jeśli wymagane 

informacje nie 

zostaną uzupełnione 

prawidłowo. 

Przycisku wybierz 

używamy aby wybrać 

zdjęcie zawodnika. 
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5. DODAJ ZAWODNIKA.  

 

Chcąc dodać nowego zawodnika do systemu klikamy w 

granatowy przycisk „Dodaj zawodnika”. Po kliknięciu 

użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza, w który 

wpisane powinny zostać dane nowego zawodnika. 

 
 

 

 

 

  

Przycisku wybierz 

używamy aby wybrać 

zdjęcie zawodnika. 

Pola wymagane 

oznaczone zostały 

gwiazdkami. Dodanie 

nowego zawodnika 

nie będzie możliwe 

jeśli wymagane 

informacje nie 

zostaną uzupełnione 

prawidłowo. 
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Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem 

domu, który znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

6. ZARZĄDZAJ LICENCJAMI. 

 

Przycisk „Zarządzaj licencjami” służy do wygenerowania 

dokumentów oraz wysłania wniosku o wykupienie licencji.  

UWAGA: Klub może wnioskować o licencje jedynie dla tych 

zawodników, dla których wszystkie wymagane informacje 

zostały uzupełnione prawidłowo. 

Po kliknięciu w zółty przycisk „ Zarządzaj licencjami” użytkownik zobaczy listę 

zawodników swojego klubu, dla których może wnioskować o licencje. Zaznaczając 

odpowiednie wiersze, użytkownik decyduje dla których zawodników chce wygenerować 

niezbędne dokumenty oraz złożyć wniosek. 

Po wybraniu odpowiednich zawodników, należy wciśnąć przycisk „Wnioskuj i generuj 

pisma”. 

Należy wydrukować i podpisać odpowiednie dokumenty a następnie dostarczyć je do 

biuro PZZ. Równolegle należy dokonać płatności za licencje, której wysokość określa 

regulamin PZZ. 
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Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem 

domu, który znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

7. USUŃ ZAWODNIKA. 

 

Klub ma możliwość Usuwania zawodników, błędnie wpisanych 

do systemu. Po wciśnięciu przycisku „Usuń zawodnika” 

użytkownikowi wyświetlona zostanie lista zawodników, 

których może usunąć.  

UWAGA: Na liście znajdują się jedynie Ci zawodnicy, którzy nie 

brali jeszcze udziału w zawodach zapaśniczych. 

 

 do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem domu, który 

znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

8. WNIOSKUJ O ZMIANĘ BARW KLUBOWYCH. 

 

W przypadku gdy do klubu dołącza zawodnik, który w 

przeszłości reprezentował inny klub nie ma potrzeby 

dodawania takiego zawodnika na nowo. Korzystając z 

przycisku „Wnioskuj o zmianę barw klubowych” można 

wyszukać odpowiedniego zawodnika a następnie wysłać  

wniosek o zmianę klubu. Wysłane wnioski są następnie AKCEPTOWANE lub ODRZUCANE 

przez władze Polskiego Związku Zapaśniczego. Aprobata, skutkuje tym, że dany klub ma 

dostęp do danych takiego zawodnika, może wykupić mu licencje oraz zgłaszać do 

zawodów. 
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Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem 

domu, który znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

9. ZGŁOŚ ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW. 

 

Używając żółtej ikony „Zgłoś zawodników do zawodów” 

użytkownik, może przypisywać zawodników swojego klubu do 

zawodów zapaśniczych. Po kliknięciu w przycisk wyswietlana 

jest lista nadchodzących wydarzeń: 

 

Na liście wyświetlane są wszystkie nadchodzące wydzarzenia, dla których termin 

rejestracji jeszcze nie upłynął.  
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Po kliknięciu w Nazwę wydarzenia, użytkownik zostaje przekierowany do panelu w 

którym dokonuje zgłoszeń.  

Zgłoszenia do zawodów dokonuje się wykonując kolejno poniższe kroki: 

1) Wybór Kategorii wagowej. 
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2) Wybór Zawodników – na liście znajdują się jedynie zawodnicy z aktywną licecnją. 

Z listy zawodników, dostępnej w prawej części strony należy wybrać osobę, którą chcemy 

zgłosić do określonej wcześniej kategorii wagowej. Wybrany zawodnik podświetlany jest 

kolorem zielonym. UWAGA: Nie można klikać w Nazwisko i imię danej osoby. Taka akcja 

będzie skutkowała przekierowanie na profil danego zawodnika. Prawidłowego wyboru 

dokonuje się klikając w dany wiersz obok Nazwiska i imienia np w Nazwę klubu lub 

rocznik.  

Aby przypisać zawodnika do danej kategorii należy podświetlonego na zielono sportowca 

przy użyciu strzałki w LEWO skierować w listę danej kategorii. Po wciśnięciu strzałki lista 

kategorii zostanie automatycznie zaktualizowana: 
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W przypadku dokonywania korekty, używając strzałki w PRAWO klub ma możliwość 

cofnąć przypisanie zawodnika do zawodów. 

 

Aby wrócić do Panelu klubowego należy kliknąć w pomarańczowy przycisk z symbolem 

domu, który znajduje się w prawej, górnej części witryny.  

 

10. EDYTUJ DANE KLUBU. 

Każdy zalogowany użytkownik, posiadający prawa Administratora klubu ma możliwość 

edycji danych podstawowych klubu, który reprezentuje. Po zalogowaniu się na swoje 

konto wystarczy wcisną przycisk „Edytuj” i wyświetlony zostanie formularz, który pozwala 

wprowadzić podstawowe informacje. 
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UWAGA: aby móc zapisać formularz konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych 

informacji. Pola wymagane zostały zaznaczone gwiazdkami. 


