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Prihlasovanie  na preteky Východoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní 2022 

 
1. Vo webovom vyhľadávači zadajte www.pretekaj.sk 
2. Vyber si v kalendári pretekov požadované podujatie pre prihlásenie - VSLL 2021/2022  
3. Klikni na zelené tlačítko registrácia pri konkrétnom kole, kde sa chcete registrovať  
4. Pokiaľ ste v systéme prvý krát , systém Vás pýta registráciu. Vyplňte: Nová registrácia 

a stlačte registrovať. 
Pokiaľ ste už boli raz v systéme a vyplnili predtým novú registráciu, stačí keď 
použijete Prihlásenie: do osoby vyplňte mailovú adresu, do hesla zadajte heslo 
a stlačte prihlásiť. 
Pokiaľ Vám systém napísal červenú hlášku, zadali ste zlé prihlasovacie meno alebo 
heslo. Skúste prekontrolovať svoje prihlasovacie údaje. Ak neviete svoje heslo zadajte 
emailovú adresu a kliknite na odkaz pod Zabudli ste heslo?  nevadí, tu ho nastavíte 
znovu a pokračujte podľa nápovedy. 

5. Teraz uvidíte Vaše vytvorené prihlášky. Pokiaľ je zoznam prázdny vytvorte novú 
prihlášku kliknutím na:  Vytvorte novú prihlášku 

6. Po tom ako ste vytvorili Novú prihlášku zvoľte klub , ktorý reprezentujete, doplňte 
svoje telefónne číslo , v poznámke si môžete uložiť svoje doplnenia a stlačte Uložiť. 

7. Pokiaľ máte prihlášku už vytvorenú môžete ju editovať kliknutím na: Upraviť zoznam 

pretekárov -  doplniť alebo pretekára z nej vymazať, za predpokladu, že prihlasovanie 
je v termíne podľa rozpisu 

8. Teraz už môžete pridávať zo zoznamu Vašich pretekárov , ktorých ste prihlásili v 
súpiske VSLZ.  

9. Vyplňte preddefinované polia a stlačte Uložiť 
10. Zoznam Vami prihlásených pretekárov je v ľavom stĺpci. 
11. V prípade, že prihlasovaný pretekár nie je v zozname, stlačte zelené tlačítko Vytvoriť 

nového pretekára, vyplňte požadované údaje a stlačte Uložiť 
12. V prípade, že sa prihlasujete bez klubovej príslušnosti alebo váš klub nie je v zozname 

klubov, vytvorte si „svoj klub“ s vašim ľubovoľným názvom alebo mestom, postupujte 
podľa pokynov, vyplňte požadované údaje, uložte si „klub“ a môžete pokračovať v 
prihlasovaní 

13. Kompletný zoznam prihlásených pretekárov si môžete pozrieť v zozname 
prihlásených 
 

Po ukončení prihlasovania svojich pretekárov si môžete vytlačiť zoznam v PDF formáte, 
s ktorým prídete na prezentáciu na preteky. 
 
S pozdravom  
Športu zdar a lyžovaniu zvlášť! 
 

. 
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