Instrukcja obsługi kalendarza
Instrukcja opisuje obsługę i zawartość kalendarza po ostatnich modyfikacjach, dzięki czemu stał się
on bardziej elastyczny, ale wciąż stosunkowo prosty w obsłudze. Byty w kalendarzu zwane dalej
zawodami, chociaż nie muszą być to koniecznie zawody, można podzielić teraz na trzy grupy:
1. Zawody dostępne dla wszystkich użytkowników – wszystkie wspierane przez portal, zawody
obsługiwane w systemie zgłoszeniowym oraz zawody, o których pojawiła się informacja w
Aktualnościach.
2. Zawody dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych – zawody, przede wszystkim
związane z orientacją, uznane przez portal za warte zainteresowania.
3. Zawody prywatne – dodawane własnoręcznie przez użytkowników kalendarza na potrzeby
własne.
Na poniższym obrazku można zobaczyć przykładową zawartość kalendarza.

Pierwsza linia (2012 2013 2014 ...) pozwala na wybranie listy zawodów z podanych okresów
czasowych, czyli lat, dla których w kalendarzu są jakieś pozycje. Dla roku bieżącego można określić
przedział Było, czyli imprezy, które już się odbyły oraz Będzie, czyli imprezy które właśnie trwają lub
dopiero będą.
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W pierwszej linii jest także opcja Filtr dostępna dla zalogowanych użytkowników i pozwalająca na
ograniczenie typów imprez w kalendarzu tylko do tych, które są dla tegoż użytkownika interesujące.
Jest tam także opcja Dodaj pozwalająca na dodawanie do kalendarza zawodów prywatnych.
Druga (BnO RJnO Precyzja...) oraz trzecia (Ultra MTB Film) linia wyświetlają typy zawodów dla
wybranego okresu czasu i pozwalają na dodatkowe ograniczenie listy pokazywanych zawodów.
Na przykładowej liście widać pierwsze trzy pozycje z kalendarza. Pierwsza widoczna jest wyłącznie dla
użytkowników zalogowanych, druga dla wszystkich (zgłoszenia do zawodów są obsługiwane w
systemie zgłoszeniowym), trzecia jest pozycją prywatną dodaną własnoręcznie przez użytkownika
(widoczne są opcje Edytuj i Kopiuj).
Dodawanie pozycji prywatnych jest możliwe za pomocą wspomnianej wcześniej opcji Dodaj. Pokaże
się wtedy krótki formularz, który dla widocznego na obrazku powyżej przeglądu animacji został
wypełniony tak, jak poniżej. Po naciśnięciu Dodaj w kalendarzu pojawiła się nowa pozycja przypisana
do kategorii Film.
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Filtrowanie kalendarza pozwala na ograniczenie kategorii wyświetlanych pozycji. Wiemy, że wielu
zawodników ma awersję rowerową, więc mogą na stałe wyłączyć ze swojego kalendarza wszystkie
kategorie związane z rowerami, czyli RJnO (Rowerowa jazda na orientację), RMO (Rowerowe
maratony na orientację), Rajd (Rajdy przygodowe), MTB (Maratony rowerowe), Triathlon. W tym celu
należy wybrać opcję Filtr i wyłączyć z listy wymienione kategorie.

Po naciśnięciu Zmień rzeczone zawody znikną na stałe z naszego kalendarza, chyba że w ramach
zawodów są jednocześnie organizowane zawody w interesującej nas kategorii (np. w ramach
„Polskiego Oringenu”, czyli Grand Prix Mazowsza 2015 było jednocześnie BnO i RJnO).
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