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1. REGISTRÁCIA
Pre využívanie aplikácie je nevyhnutá registrácia. Samotná registrácia je bezplatná. Zaregistrovať sa je
možné dvoma spôsobmi. Buď štandardne cez email a heslo príp. cez tvoje Facebook alebo Google+
konto.
V prípade ak sa registruješ cez sociálnu sieť na základe mailovej pozvánky od spoluhráča, je dôležité,
aby konto sociálnej siete bolo registrované pod rovnakým emailom ako email na ktorý ti prišla

pozvánka. V opačnom prípade sa ti po registrácii nezobrazí v tvojom profile tím do ktorého si bol
pozvaný.
Predísť komplikáciám je možné tým, že sa zaregistruješ pod emailom na ktorý ti prišla pozvánka, alebo
povieš spoluhráčovi nech ti pošle pozvánku na email pod ktorým máš zaregistrovanú preferovanú
sociálnu sieť.
TIP: Najideálnejším spôsobom posielania pozvánok do tímu je využitie unikátneho odkazu (linku) tvojho
tímu, ktorý nájdeš v menu “Členovia tímu“ po kliknutí na možnosť “Pridaj nového člena“.

Po úspešnej registrácii a prihlásení sa zobrazí hlavná stránka, ktorá môže ale nemusí byť prázdna (závisí
od toho či sa registruješ samostatne alebo na základe pozvánky).
Pohyb v aplikácii sa vykonáva cez menu, ktoré sa nachádza vľavo. Menu obsahuje ikony príp. aj popis
k ikonám (prepínanie tejto voľby je možné tlačidlom “º“)
Prvotne sa v menu zobrazuje len ponuka Hlavná stránka, Skauting a Moje tímy (ostatné ponuky sa
zobrazia až po navolení konkrétneho tímu).

2. PROFIL
Po úspešnej registrácii je ako prvý krok vhodné si upraviť resp. doplniť svoj osobný profil.
Okrem základných údajov o sebe a svojej profilovej fotografie je možné v jednotlivých záložkách doplniť
športy ktorým sa venuješ, nastaviť si emailové notifikácia (odporúča sa mať ich zapnuté) alebo sledovať
informácie o tvojom predplatnom (ak máš aktivovanú PRO verziu).
Okrem vyššie spomenutého je možné nastaviť si tu aj základné formátovanie jednotiek, dátumu a času.

TIP: Emailové notifikácie sú užitočné nakoľko ťa informujú o tímových udalostiach, účasti príp.
výsledkoch zápasov.
*Nezabudni si stiahnuť pridruženú aplikáciu Coach Rufus Lite cez Google Play.

3. SKAUTING
Skauting je jednoduchý, ale užitočný vyhľadávací modul cez ktorý môžeš buď vyhľadať tím pre seba,
alebo hráčov do tvojho tímu. Funguje tu filtrovanie podľa druhu športu a tiež podľa toho či hľadáš tím,
hráčov, jednorazovú udalosť alebo športovisko.
Svoje ponuky pridávaš tlačidlom “+“ a na ponuky iných reaguješ cez tlačidlo “reply“.

TIP: Keď nájdeš čo si hľadal nezabudni svoje vyhľadávanie zmazať nech nedostávaš zbytočne ďalšie
notifikácie.

4. MOJE TÍMY
Toto menu zobrazuje všetky tímy, ktorých si súčasťou a zároveň ti ponúka možnosť vytvoriť nový tím.
Každý tím má svojho manažéra, ktorý ako jediný môže pridávať hráčov, náhradníkov, vytvárať udalosti,
zapisovať výsledky zápasov a všeobecne manažovať celé mužstvo (každý tím však môže mať viacero
manažérov).
Úvodná karta každého tímu zobrazuje okrem názvu a tímovej fotografie resp. loga aj základné
informácie ako je počet členov, náhradníkov a pozorovateľov, ale taktiež aj aktuálny priemer CRS
(Coach Rufus Score), gólov a asistencií.
CRS (Coach Rufus Score) je hodnotný štatistický údaj, ktorý predstavuje súčet tvojich bodov nielen za
góly a asistencie (klasické kanadské bodovanie) ale aj bodov za výhry, remízy a najlepšieho hráča.
TIP: Nastavenie počtu bodov do CRS štatistiky vykonáva manažér mužstva podľa dohody so
spoluhráčmi (napr. za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za najlepšieho hráča zápasu 1 bod a pod.).
Inak platí pravidlo že každý jednotlivec môže byť členom viacerých tímov, či už z pozície manažéra,
hráča alebo náhradníka. Počet tímov v ktorých figuruješ nie je obmedzený počtom.

Po navolení jedného z tímov sa otvorí tímová nástenka a v menu napravo sa zobrazí extra menu
ponuka konkrétne pre daný tím.
Tímová nástenka obsahuje:
•
•
•

Tímový chat (každý člen tímu môže pridávať krátke príspevky v rozsahu 500 znakov resp.
reagovať na príspevky spoluhráčov)
Celkový prehľad výkonov na zápasy za sezónu (rýchla možnosť ako porovnať svoje výkony
s priemerom tímu alebo konkrétnym hráčom príp. porovnať navzájom dvoch spoluhráčov)
Zoznam členov tímu (zoznam spoluhráčov, ktorí sa už zaregistrovali do aplikácie Coach Rufus
a sú aktívny)

5. VYTVOR NOVÝ TÍM
Vytváranie nových tímov je veľmi intuitívne a vďaka sprievodcovi aj veľmi jednoduché.
Sprievodcu vytváraním nového tímu je možné preskočiť avšak odporúčam ti ho využiť.
Rovnako je možné preskočiť jednotlivé kroky a dokončiť ich neskôr.

A. KROK 1 – DETAILY TÍMU
Prvým krokom je vyplnenie základných údajov o novom tíme ako meno tímu a druh športu.

Ostatné údaje nie sú povinné, ale určite sú užitočné.
Po zadaní všetkých údajov stlač “Uložiť a pokračovať“.

V prvom kroku možno pridať aj športovisko, čo je užitočné v prípade ak sa stretávate na viacerých
miestach.
Športovisko je možné automaticky vyhľadať v databáze cez riadok “Adresa športoviska“ alebo pridať
manuálne cez možnosť “Pridaj športovisko“.

B. KROK 2 – ČLENOVIA TÍMU
Druhým krokom je pozvanie členov do tvojho tímu.
TIP: Ty ako zakladateľ tímu sa automaticky stávaš prvým čelnom tímu a zároveň manažérom tímu.

Členov možno do tímu pozvať / pridať troma spôsobmi:

•
•
•

Skopíruj unikátny odkaz (link) tvojho tímu a ten pošli komu len chceš (túto možnosť použi ak
nepoznáš email toho komu chceš pozvánku poslať)
Pridaj členov manuálne zadaním mena, priezviska a mailu (túto možnosť použi ak tieto údaje
poznáš)
Hromadne pridaj členov využitím Excel šablóny, ktorú si môžeš stiahnuť cez odkaz “Importuj
členov“. Excel môžeš napr. zdieľať cez cloud a spoluhráči ti ho vyplnia.

Po pridaní všetkých kontaktov stlač “Uložiť kontakty do tímu“. Kontakty sa preklopia z vrchnej časti
okna do spodnej časti.

Teraz môžeš členom pridať # číslo, rolu (manažér, hráč, náhradník, brankár), úroveň (začiatočník,
pokročilý, profi) príp. ich vymazať.
Nezabudni však akékoľvek ďalšie zmeny vždy uložiť cez tlačidlo “Uložiť zmeny“.
Stav člena sa zmení z “Čakám na potvrdenie“ na “Aktívny“ hneď potom ako sa člen úspešne
zaregistruje.
TIP: Vyplnenie správnej role hráča je dôležité nakoľko pri prihlasovaní na zápas má hráč prednosť pred
náhradníkom.

*Cez ikonu obálky môžeš poslať pozvánku hráčovi ktorý nebol potvrdený znovu.

C. KROK 3 – PRVÁ UDALOSŤ
Tretím krokom je vytvorenie prvej udalosti nového tímu.

Udalosťou nemusí byť len samotný zápas, ale aj tréning, závod, turnaj alebo spoločenská udalosť.

Udalosti sú nesmierne dôležité pre využitie funkcie dochádzky, ktorá výrazne uľahčuje
organizáciu účasti medzi spoluhráčmi.
Udalosti je možné pridať resp. upravovať aj neskôr.
Po vyplnení požadovaných údajov stlač “Uložiť a pokračovať“.
TIP: Pre každú udalosť je možné nastaviť aj tímové notifikácie.

D. KROK 4 – DETAILY UDALOSTI
V tomto kroku sa ti zobrazia detaily práve vytvorenej udalosti. Ide vlastne o štandardný náhľad pre
každú udalosť s ktorým sa budeš pravidelne stretávať.
Náhľad každej udalosti má 4 informačné záložky: DOCHÁDZKA, SÚPISKA, SKÓRE a RATING.

I.

DOCHÁDZKA

Táto záložka zobrazuje kto z členov už potvrdil účasť na udalosti resp. kto účasť zamietol a kto sa ešte
nevyjadril.
Členovia potvrdzujú účasť buď cez webové rozhranie, priamo z informačného emailu, alebo cez
aplikáciu dostupnú pre systém Android.
Účasť je prehľadne rozdelená na hráčov (pravý stĺpec) a náhradníkov (ľavý stĺpec).
Ak sa naplní kapacita udalosti oddelia sa hráči, ktorí sa prihlásili až po naplnení kapacity vodorovnou
čiarou.

TIP: Ako manažér tímu môžeš manuálne potvrdzovať / rušiť účasť ktoréhokoľvek člena tímu.
Nezneužívaj to J

II.

SÚPISKA

Na vytvorenie súpisky musia potvrdiť účasť na udalosti aspoň dvaja členovia tímu.

V prvých zápasoch musíš vytvoriť súpisku manuálne rozdelením hráčov rovnomerne do oboch tímov.
Neskôr keď bude mať Rufus štatistiky z prvých zápasov bude možné vytvárať súpisku aj automaticky
podľa aktuálnej formy príp. náhodne.

Súpisku je možné meniť do momentu, kým nepotvrdíš finálny výsledok zápasu a neukončíš zápas.
TIP: V rámci vytvárania súpisky môžeš zmeniť aj názvy oboch tímov (moji zverenci používajú na
zápasoch rozlišovacie dresy a preto nazývam jeden tím zelení a druhí červení).

III.

SKÓRE

Skóre pridáš cez možnosť “Pridaj skóre zápasu“ pričom zapisuješ jednotlivé góly a asistencie (príp.
použiješ možnosť bez asistencie).

Jednotlivé zápisy vieš dodatočne upravovať alebo vymazať (dokonca aj po potvrdení finálneho výsledku
zápasu).

Po skončení zápasu nezabudni “Ukončiť zápas“ aby sa štatistika zápasu preniesla do celkovej sezónnej
štatistiky.

TIP: Na konci každého zápasu je možné zvoliť jedného hráča za MoM (hviezdu zápasu).
Takýto hráč môže do celkovej štatistiky získať extra body (závisí od individuálneho nastavenia CRS
bodov).
CRS (Coach Rufus Score) je hodnotný štatistický údaj, ktorý predstavuje súčet tvojich bodov nielen za
góly a asistencie (klasické kanadské bodovanie) ale aj bodov za výhry, remízy a najlepšieho hráča.
TIP: Nastavenie počtu bodov do CRS štatistiky vykonáva manažér mužstva podľa dohody so
spoluhráčmi (napr. za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za najlepšieho hráča zápasu 1 bod a pod.).

IV.

RATING

Po zápase máš jedinečnú možnosť ohodnotiť výkon každého hráča.

Čím viac hráčov hodnotenie udelí, tým presnejší obraz o svojich výkonoch navzájom získate (platí
v prípade ak hodnotíš poctivo).

E. KROK 5 – ODOMKNUTIE PRO VERZIE

Pokračuj vo vytváraní udalostí, pridávaj ich výsledky a postupne sa ti odomknú skvelé nové PRO
funkcie.
Napr. pri vytváraní ďalšej udalosti už môžeš využiť funkciu “Nastaviť opakovanie udalosti“.
To ti výrazne uľahčí naplánovať pravidelne sa opakujúce udalosti.

Ďalej budeš môcť napr. využiť funkciu náhodného vytvorenia súpisky, čo môže byť niekedy pre jeden
z tímov v zápase poriadna výzva J

Rovnako budeš môcť pridávať skóre priamo počas zápasu (cez mobil), čo je užitočné ak chceš mať
zaznamenané presné časy kedy padli góly.
Vďaka tomu môžeš ľahko určiť v ktorej fáze zápasu stratil tvoj tím koncentráciu príp. kedy vám došli
sily.

Po splnení podmienky odohratia a zaznamenania niekoľkých zápasov sa ti na 30 dní odomknú všetky
PRO funkcie. Zoznám sa s nimi a pochopíš aká skvelá apka je Coach Rufus.

6. DETAILY TÍMU
Toto menu slúži primárne k úprave údajov o tvojom tíme príp. k úplnému zmazaniu tímu.
Je to v podstate rovnaká obrazovka, ktorú vidíš keď vytváraš nový tím.

Jediným rozdielom je, že pri vytváraní nového tímu máš možnosť využiť sprievodcu na zoznámenie
s aplikáciou.
Nezabudni akékoľvek zmeny vždy uložiť cez tlačidlo “Uložiť“.
TIP: V tomto menu máš možnosť nastaviť “Súkromie tímu“.

TIP: Užitočné je vyplniť čo najviac údajov a hlavne zvoliť vhodný názov a obrázok (logo) tímu, aby
nedochádzalo k ich zamieňaniu v prípade ak ich máš viacero.
*Názov tímu, ktorí si v minulosti vymazal nie je možné znovu použiť.

7. UDALOSTI
V tomto menu vidíš blížiace sa udalosti a máš možnosť jedným kliknutím potvrdiť svoju účasť alebo
naopak účasť zamietnuť.
TIP: Ako manažér tímu môžeš navyše pridávať nové, upravovať existujúce a mazať neaktuálne udalosti.

Zároveň si dokážeš zobraziť minulé udalosti príp. si jednotlivé udalosti pridať / exportovať priamo do
kalendára.

Kliknutím na konkrétnu udalosť zobrazíš detaily danej udalosti.
Náhľad udalosti má 4 informačné záložky: DOCHÁDZKA, SÚPISKA, SKÓRE a RATING.

I.

DOCHÁDZKA

Táto záložka zobrazuje kto z členov už potvrdil účasť na udalosti resp. kto účasť zamietol a kto sa ešte
nevyjadril.
Členovia potvrdzujú účasť buď cez webové rozhranie, priamo z informačného emailu, alebo cez
aplikáciu dostupnú pre systém Android.
Účasť je prehľadne rozdelená na hráčov (pravý stĺpec) a náhradníkov (ľavý stĺpec).
Ak sa naplní kapacita udalosti oddelia sa hráči, ktorí sa prihlásili až po naplnení kapacity vodorovnou
čiarou.

TIP: Ako manažér tímu môžeš manuálne potvrdzovať / rušiť účasť ktoréhokoľvek člena tímu.
Nezneužívaj to J

II.

SÚPISKA

Na vytvorenie súpisky musia potvrdiť účasť na udalosti aspoň dvaja členovia tímu.

V prvých zápasoch musíš vytvoriť súpisku manuálne rozdelením hráčov rovnomerne do oboch tímov.
Neskôr keď bude mať Rufus štatistiky z prvých zápasov bude možné vytvárať súpisku aj automaticky
podľa aktuálnej formy príp. náhodne.

Súpisku je možné meniť do momentu, kým nepotvrdíš finálny výsledok zápasu a neukončíš zápas.
TIP: V rámci vytvárania súpisky môžeš zmeniť aj názvy oboch tímov (moji zverenci používajú na
zápasoch rozlišovacie dresy a preto nazývam jeden tím zelení a druhí červení).

III.

SKÓRE

Skóre pridáš cez možnosť “Pridaj skóre zápasu“ pričom zapisuješ jednotlivé góly a asistencie (príp.
použiješ možnosť bez asistencie).

Jednotlivé zápisy vieš dodatočne upravovať alebo vymazať (dokonca aj po potvrdení finálneho výsledku
zápasu).

Po skončení zápasu nezabudni “Ukončiť zápas“ aby sa štatistika zápasu preniesla do celkovej sezónnej
štatistiky.

TIP: Na konci každého zápasu je možné zvoliť jedného hráča za MoM (hviezdu zápasu).
Takýto hráč môže do celkovej štatistiky získať extra body (závisí od individuálneho nastavenia CRS
bodov).
CRS (Coach Rufus Score) je hodnotný štatistický údaj, ktorý predstavuje súčet tvojich bodov nielen za
góly a asistencie (klasické kanadské bodovanie) ale aj bodov za výhry, remízy a najlepšieho hráča.
TIP: Nastavenie počtu bodov do CRS štatistiky vykonáva manažér mužstva podľa dohody so
spoluhráčmi (napr. za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za najlepšieho hráča zápasu 1 bod a pod.).

IV.

RATING

Po zápase máš jedinečnú možnosť ohodnotiť výkon každého hráča.

Čím viac hráčov hodnotenie udelí, tým presnejší obraz o svojich výkonoch navzájom získate (platí
v prípade ak hodnotíš poctivo).

8. SEZÓNY
Pri vytváraní tímu cez sprievodcu sa ti prvá sezóna vytvorí automaticky ako časovo neohraničená.

Odporúčam ti však upraviť sezónu podľa skutočného časového rozsahu.
Vytvorenie sezóny je dôležité pre možnosť porovnávania štatistík z rôznych sezón.
Bez vytvorenia časovo ohraničených sezón sa ti štatistiky zo všetkých rokov zlievajú dokopy.

9. ČLENOVIA TÍMU
Menu slúži primárne na spravovanie členov tímu.
Základné okno zobrazuje všetkých členov, ktorí sú riadne zaregistrovaný (aktívny) v aplikácii Coach
Rufus.
Ako manažér tímu máš možnosť pridávať nových členov, upravovať aktuálnych členov príp. členov
úplne vymazať.
TIP: Ty ako zakladateľ tímu sa automaticky stávaš prvým čelnom tímu a zároveň manažérom tímu.

Členov možno do tímu pozvať / pridať troma spôsobmi:
•
•
•

Skopíruj unikátny odkaz (link) tvojho tímu a ten pošli komu len chceš (túto možnosť použi ak
nepoznáš email toho komu chceš pozvánku poslať)
Pridaj členov manuálne zadaním mena, priezviska a mailu (túto možnosť použi ak tieto údaje
poznáš)
Hromadne pridaj členov využitím Excel šablóny, ktorú si môžeš stiahnuť cez odkaz “Importuj
členov“. Excel môžeš napr. zdieľať cez cloud a spoluhráči ti ho vyplnia.

Po pridaní všetkých kontaktov stlač “Uložiť kontakty do tímu“. Kontakty sa preklopia z vrchnej časti
okna do spodnej časti.

Upravovať môžeš okrem mena, priezviska, mailu aj # číslo, rolu (manažér, hráč, náhradník, brankár),
úroveň (začiatočník, pokročilý, profi) príp. ich vymazať.
V tomto menu môžeš taktiež získať unikátny odkaz (link) tvojho tímu, ktorý môžeš využiť ako pozvánku
pre hráčov do tvojho tímu (táto možnosť je užitočná ak nepoznáš mail daných hráčov).

TIP: Vyplnenie správnej role hráča je dôležité nakoľko pri prihlasovaní na zápas má hráč prednosť pred
náhradníkom.

Nezabudni však akékoľvek ďalšie zmeny vždy uložiť cez tlačidlo “Uložiť zmeny“.
Stav člena sa zmení z “Čakám na potvrdenie“ na “Aktívny“ hneď potom ako sa člen úspešne
zaregistruje.
*Cez ikonu obálky môžeš poslať pozvánku hráčovi ktorý nebol potvrdený znovu.

10. DOCHÁDZKA
Tu môžeš prehľadne sledovať ktorý hráči berú tréningy rovnako vážne ako zápasy a kto je naopak
obyčajný flákač.
Máš samozrejme možnosť filtrovať dochádzku na základe druhu udalosti ale aj podľa dátumu.

TIP: Otáznik v dochádzke znamená že daný hráč nemá v sebe ani toľko slušnosti aby dal vedieť že
nepríde J

11. ŠTATISTIKY
Určite sa zhodneme že práve vďaka štatistikám majú zápasy ešte väčší náboj a chuť po víťazstvách sa
znásobuje každým získaním bodom.

Toto menu zobrazuje nielen základné štatistiky ako počet odohratých zápasov, víťazstiev, remíz
a prehier ale aj niekoľko užitočných štatistík.
Nájdeš tu okrem počtu gólov a asistencií aj jednotlivé priemery, +/- body, a čo je najdôležitejšie aj CRS
ukazovateľ.
CRS (Coach Rufus Score) je hodnotný štatistický údaj, ktorý predstavuje súčet tvojich bodov nielen za
góly a asistencie (klasické kanadské bodovanie) ale aj bodov za výhry, remízy a najlepšieho hráča.
TIP: Nastavenie počtu bodov do CRS štatistiky vykonáva manažér mužstva podľa dohody so
spoluhráčmi (napr. za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za najlepšieho hráča zápasu 1 bod a pod.).

TIP: Štatistiky je možné filtrovať a zoradiť jednoduchým kliknutím podľa každého ukazovateľa od
najlepšieho po najhoršieho a naopak.

12. MOJE ŠPORTOVISKÁ
Toto menu slúži na spravovanie všetkých športovísk kde sa tvoj tím stretáva.
Máš možnosť pridať nové príp. upraviť alebo vymazať existujúce športoviská.

TIP: Vytváranie športovísk je dôležité najmä ak sa tvoj tím stretáva na rôznych miestach.

13. GRAFY
Číslice v štatistikách dokážu povedať veľa, ale niekedy nie sú úplne prehľadné.
Preto ti ponúkam niekoľko skvelých grafov, ktoré je radosť zdieľať na sociálnych sieťach.

Môj obľúbený je graf osobnej formy. Graf veľmi jasne zobrazuje porovnanie tvojej formy voči priemeru
tímu.
Každá strana pentagónu predstavuje iný ukazovateľ (CRS, asistencie, góly, výhry, remízy).

14. PRO VERZIA
Základná verzia Coach Rufus je pre všetkých zadarmo.
Ak ale chceš využívať všetky vymoženosti ktoré aplikácia ponúka treba mať aktivovanú PRO verziu.
Aktiváciu môžeš vykonať vo svojom profile...

15. SPRÁVY
Súčasťou aplikácie je aj nástroj na komunikáciu a posielanie správ medzi registrovanými užívateľmi
aplikácie.
Princíp fungovanie je veľmi podobný štandardným emailovým klientom.

16. MOBILNÁ APLIKÁCIA COACH RUFUS LITE
TBC

