Přihlašování B5A 2017
I.

Bez přihlášení není možné se zúčastnit Bitvy pěti armád 2017.

II.

Přihlašování bude probíhat na tomto odkazu: http://registrace.b5a.cz/

III.

Letos bude opět přihlašování probíhat tak, že si musíte vybrat nejen národ ale i rod, za který budete
bojovat. Ale nějaké té změně přeci jen došlo.
a)
Bojující – je hráč, který se aktivně účastní hry, má zbraň a přidělené životy.
b)
Nebojující – zůstávají stejně jako minulé ročníky. Může se účastnit hry a zasahovat do ní, ale nenosí
žádnou zbraň a umírají na šťouchnutí. Detailněji jsou nebojové postavy popsány v Pravidlech 2017.
c)
Táborník – vůbec se neúčastní boje, nijak do něj nezasahuje a nemá glejt. Do této sekce se registrují
i fotografové, pro které jsou pravidla v pravidlech B5A 2017

-

deklarovaný počet volných míst se může změnit, ale rozhodně na to nesázejte. Je stejný pro
všechny rody/národy.
Každý rod má pro začátek max. 25 hráčů. Přesný strop se prohýbá pod údery autorit.

IV.

Začínáme na první stránce přihlašování (viz obrázek dál)
a. Vyplňte zde kontaktní mail skupiny
Přihlašovat se můžete po skupinách 1-15 hráčů.
Jeden mail nelze použít pro přihlášení více skupin.
b. Vaše tajné přístupové heslo
Doporučujeme zapamatovat.
c. Jméno skupiny
Unikátní!
d. ... a v liště si vyberte rod a národ, za který chcete bojovat. Číslo na konci udává, kolik zbývá
míst.
Pokud vás je 10 a v rodu jsou už jen 4 volná místa, máte smolíka. Toto opatření je bohužel nutné kvůli
systému letošní hry, kdy – zejména na začátku – potřebujeme stejně silné rody.
Pokud v tabulce už váš vysněný rod není, máte smůlu – je tam plno.
e. Nakonec zadáte, kolik členů vaše skupina bude mít. Tolik míst vám pak systém na 1 hodinu u
daného rodu podrží a vy budete mít klid na vyplnění zbytku přihlašovacího formuláře.
Počet členů můžete v budoucnu snížit.
Údaje u jednotlivých členů je možno měnit, tzn. že jednoho člena můžete nahradit za jiného.Pokud jednoho
člena smažete a časem budete chtít doplnit toho náhradníka, máte bohužel smůlu!
Počet členů nelze navýšit – musíte ho přidat jako novou skupinu.
Buďte ohleduplní a rezervujte si jen skutečně reálný počet míst, ať neblokujete ostatní.

První modelový obrázek – v liště si vybíráte rod s národem, číslo na konci udává počet zbývajících míst. Rody
jménem Alfa, beta naštěstí ve hře nepotkáte;-)
V.

První strana vyplněna? Zmáčkněte REGISTROVAT!

VI.

Zkontrolujte, že jste vše vyplnili správně a odpalte to tlačítkem POTVRDIT!

VII.

Ocitáte se ve druhé části přihlašování. Vidíte následující obrazovku:

Zmáčknete TABULKOVÉ PŘIDÁNÍ a jste tady:

Máte teď 60 minut na to, vyplnit pravdivě údaje o členech skupiny. Doporučujeme mít připraveno předem.
a. V hlavičce vidíte jméno skupiny, rod a národ a kolik máte rezervovaných a vyplněných míst a
kdy eventuelní rezervace nevyplněných míst vyprší.
b. Pokud budete mít málo řádků na vyplňování, přidejte si je tlačítkem „Přidat prázdný řádek“
c. Pokud vše vyplníte, klikněte na „Vložit“
d. Pokud část rezervovaných míst nevyplníte, po hodině nevratně propadnou.

Vyplnit je nutno skutečně pravdivé údaje. Platíte nám totiž dopředu a na místě vás musíme být schopni
identifikovat, aby za vaše peníze nejezdil někdo jiný.
Povinné údaje jsou všechny kromě telefonu po dobu bitvy – ten vyplňujte ve vlastním zájmu, slouží pro
potřeby organizátorů v případě ztrát a nálezů nebo zranění kamaráda atd.
Řádků si tam můžete dočasně naklikat bambilion, ale systém uloží jen tolik vyplněných řádků, kolik míst vám
zarezervoval.
Nesmyslné osoby jména Xergergffdf narozené 99.99.9999 apod. budou průběžně mazány. Pokud za ně i
zaplatíte, vaše platba propadá ve prospěch organizačního fondu na svařené víno podle hesla za blbost se
platí
Mimochodem, pokud má vaše skupina jednoho člena, stačí v první tabulce kliknout na PŘIDAT. Budete to
mít rychlejší.
VIII.
HOTOVO! Do vaší emailové schránky přifrčí postupně 2 informační emaily, s vašimi přihlašovacími údaji a
s pokyny pro provedení platby – potřebujete především VARIABILNÍ SYMBOL, podle kterého Vlčice vaši platbu
identifikuje a DATUM SPLATNOSTI do kdy máte zaplatit.
Registrační poplatek je letos stanoven na 450Kč za hráče.
IX.
Přihlášku je nutno potvrdit platbou do 7 dní. Pokud nebude registrační poplatek do té doby zaplacen, vaše
přihláška bude smazána.
DATUM SPLATNOSTI JE DATUM, KDY PLATBA DORAZÍ NA NÁŠ ÚČET.
Datum, kdy platbu odešlete je datum odeslání platby. Od odeslání platby do doražení peněz na náš účet uběhnou
obvykle cca 2 dny!
POKUD TEDY MÁTE DATUM SPLATNOSTI 20. DUBNA A VY PENÍZE 20. DUBNA TEPRVE POŠLETE, MÁTE
PROBLÉM....
Toto opatření je nezbytné pro rychlost a plynulost celého přihlašování. Není možné, aby ti, co se chtějí přihlásti a
není pro ně místo čekali donekonečna, než se někdo rozhodne, v kolika lidech vlastně teda jako prý asi možná
pojede a teda i zaplatí... Buďte prosím ohleduplní!
Všechny problémy se zatoulanými platbami, změnou počtu hráčů atd. řešit s Vlčicí na registrace@b5a.cz
X.

Že je vaše skupina přihlášena si můžete zkontrolovat na výpisu přihlášených na stránkách B5A.

XI.
A co když chci časem něco upravit?
Pokud se s pomocí jména skupiny a vašeho suprtajného hesla na stránkách B5A kdykoliv přihlásíte do přihlašování,
ocitáte se zde:

Všimněte si zajímavých údajů o hráčích – tak přesně takovéhle potvorárny budeme nemilosrdně mazat!

a. Kliknutím na PŘIDAT se objeví jednoduchá tabulka na přidání údajů o jednom hráči. Funguje 1
hodinu od začátku přihlašování. Pak už nic přidávat nelze.
Pokud ted máte ještě nějaká nevyplněná rezervovaná místa. Pokud už nic rezervovaného nemáte, nic
samozřejmě nepřidáte.
b. TABULKOVÉ PŘIDÁNÍ vás kopne do stejné tabulky jako jste viděli původně, kde můžete
přidávat a upravovat hromady hráčů najednou. Funguje jen 1 hodinu od zahájení přihlašování.
Pak už nic přidávat nelze.
Opět – pokud už nemáte žádná rezervovaná místa, nic přidat nemůžete.
c. EDITACE V TABULCE funguje po zbytek doby až do čtvrtka před bitvou. Jde o starou známou
tabulku...

.... , kde můžete:
i. Měnit všechny údaje o přihlášených hráčích.
ii. Přihlášené hráče mazat.
Provedené změny nutno potvrdit tlačítkem ULOŽIT.
Odhlašování je povolené POUZE do 7. 5. 2017. Zjistíte-li po tomto datu, že se nemůžete zúčastnit, doporučujeme
napsat na FB skupinu vašeho národa a pokusit se domluvit s někým výměnu místa. Následně nás kontaktujte na
registrace@b5a.cz

