
Přihlašování rozhodčích 
na turnajové dny BLMF



Chceme posouvat BLMF vpřed a proto jsme se rozhodli zavést novou funkci - přihlašování 
rozhodčích na turnajové dny.
Cílem tohoto kroku je zpřehlednění situace a od teď i jasná identifikace rozhodčích. Už žádné 
obecné nominace v podobě jmen týmů ale přímé nominace osob se jmény.

• Nově bude mít každý tým povinnost nominovat určený počet rozhodčích s unikátními údaji
v podobě jména, e-mailu i telefonu

• Každý rozhodčí bude mít stanovený minimální limit turnajových dnů na které se musí při-
hlásit

• Každý tým bude zodpovědný za své rozhodčí a splnění jejich limitů pro přihlášení

Vylepšená přehlednost a nové
svobodnější podmínky pro rozhodčí

1

Máte dotaz?
Tomáš Procházka
+420 733 415 983



Prvním krokem, který je třeba udělat, je určit rozhodčí ve Vašem týmu.

Poté zašlete jejich nacionále (Tým, jméno, příjmení, e-mail, telefon, licenci A,B,C nebo N) na 
e-mail rozhodci@blmf.eu.

Správce, přidáním rozhodčích do systému, automaticky na jejich e-mailové adresy odešle 
přístupové PIN kódy pro přihlášení.

*Pokud e-mail rozhodčím nedorazí, zkontrolujte, zda jste zaslali jejich e-mailovou adresu správně správci
systému.

1. krok
Nahlašení rozhodčích správci BLMF
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Po obdržení PIN kódu na e-mail rozhodčího se může přihlásit.

Přihlášení provede na stránce: www.blmf.eu/login-refree

Níže vidíte, jak přihlašování vypadá. Stačí vyplnit svůj e-mail a PIN a poté kliknout na tlačítko 
„Přihlásit“. Pokud svůj PIN zapomenete, můžete ho restartovat kliknutím na „Zapomněl jsme 
PIN“:

2. krok
Přihlášení rozhodčích
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Po přihlášení se zobrazí tabulka se všemi dostupnými TD. Každý rozhodčí vidí, jaký počet 
turnajů musí splnit (v tomto případě 4).

Na daný turnaj se přihlásíte zeleným tlačítkem „Přihlásit“.

Pokud jste již přihlášeni a chcete se z TD odhlásit, uděláte to červeným tlačítkem „Odhlásit“.

3. krok
Přihlášení rozhodčího na TD
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Níže vidíte případ, kdy je splněn počet přihlášení na TD. V takovém stavu, by se měl ideálně 
nacházet každý z rozhodčích.

3. krok
Přihlášení rozhodčího na TD
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Tým je za své rozhodčí zodpovědný. Má tedy možnost kontrolovat stav přihlášení svých roz-
hodčích na úvodní stránce systému BLMFis 2.0 

4. krok
Kontrola zástupcem týmu
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Máte dotaz?
Tomáš Procházka
+420 733 415 983




