
A Zen Bu Kan Kempo nevezési rendszer használati útmutatója: 

1, Töltsd le a programot az alábbi linkről. 

https://www.dropbox.com/s/bpixb5uqb8m40ke/setup_zbk_nevezes.hu.exe?dl=0 

(A Google Chrome böngésző lehet, hogy blokkolni fogja a letöltést, ebben az esetben vagy próbáld 

meg más böngészővel, vagy csináld így: 

- Google Chrome beállítások 

- Speciális beállítások megjelenítése 

- Adathalászat és kártékony programok elleni védelem bekapcsolása kocka kipipálása a letöltés 

idejére. Ezt, ha letöltötted, ajánlom, hogy kapcsold vissza. 

2, Telepítsd a programot a gépedre. Megjegyzés: A program Window XP, 7, 8, 8.1 operációs 

rendszerre telepíthető. Vállalati környezetben, az ottani korlátozások miatt valószínűleg nem fog 

működni! A nevezési rendszer használatához on-line internetkapcsolat szükséges. Az adatok egy 

központi adatbázisba rögzítődnek. 

3, Nyisd meg a programot, ezt fogod látni. 

 

4, A 2014 második félévben regisztrált klubok az alábbi táblázatban vannak rögzítve és a tavalyi 

nevezési szokások alapján elő lettek készítve a felhasználók. Kérlek, ne regisztrálj újat, ha nem találod 

a klubod a táblázatban, írj egy emailt (daviddencinger@gmail.com vagy malkemate@gmail.com) és 

regisztrálunk. Ha a táblázatban bármi problémát látsz, akkor is. 

https://www.dropbox.com/s/bpixb5uqb8m40ke/setup_zbk_nevezes.hu.exe?dl=0
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Klub megnevezése Szervezet (amihez tartozik) Azonosító Első jelszó E-mail cím

A Klub Kempo SE A Klub Kempo SE aklub 123456 lacilevai3@gmail.com

Agacu Csákvári Kempo HSE agacu 123456 ?

Agria Kempo SE Agria Kempo SE agria 123456 agriakempo@gmail.com

Baranya Kempo SE Baranya Kempo SE baranya 123456 baranyakempo@gmail.com

Beton Kempo SE Gadagréti Zen Bu Kan Kempo HSE beton 123456 bakosbal@gmail.com

Borsod Kempo SE Borsod Kempo SE borsod 123456 atkamail@gmail.com

Bulldozer Kempo Klub Kamion Kempo SE bulldozer 123456 kabinap@biotechusa.com

Bushido Honbu Bushido Kempo Karate HSE bushidohonbu szecsi30@gmail.com

Bushido Kempo Akadémia Agria Kempo SE bka 123456 stregovazs@gmail.com

Bushido Spartan Kempo Bushido Kempo Karate HSE debrecen 123456 keresztesipeter23@gmail.com

Captain Dojo Kismészáros Kempo SE captain 123456 prividom@gmail.com

Concordia Dojo Kismészáros Kempo SE concordia 123456 havasg@hotmail.com

Dragon Dojo Mátra Kempo SE matra2 janika1977@freemail.hu

Fenyőmag Dojo Rakéta Kempo SE fenyomag 123456 gaborwaclaw@gmail.com

Főnix Kempo Klub Meteor Kempo SE fonix 123456 ?

Gyémánt Kempo SE Gyémánt Kempo SE gyemant 123456 tbkempo@gmail.com

Harcos Kutyák Kempo SE I Harcos Kutyák Kempo SE harcos1 123456 zenbukankempo@gmail.com

Harcos Kutyák Kempo SE II Harcos Kutyák Kempo SE harcos2 123456 dozsapal@gmail.com

Kamion Kempo SE Kamion Kempo SE kamion 123456 bak.zso82@gmail.com

Katana Dojo Meteor Kempo SE katana 123456 gigor.sandor@freemail.hu

Kismészáros Kempo SE Kismészáros Kempo SE kismeszaros 123456 palotasfiuk@gmail.com

Kuzushi Kempo SE Kuzushi Kempo SE kuzushi 123456 ?

Mátra Kempo SE Mátra Kempo SE matra1 matrakempose@gmail.com

Meteor Kempo SE Meteor Kempo SE meteor 123456 kemposlaci@freemail.hu

Nagylók Sárosdi Kempo SE nagylok 123456 vikyyy07@gmail.com

Nap Fiai Bushido Kempo Karate HSE napfiai 123456 gergix@gmail.com

Nebo Dojo Rakéta Kempo SE nebo 123456 barney.jerger@gmail.com

Pándi Harcosok Meteor Kempo SE pand 123456 protorsanyi@gmail.com

Rakéta Kempo SE Rakéta Kempo SE raketa 123456 raketadojose@gmail.com

Sárosdi Kempo SE Sárosdi Kempo SE sarosd 123456 Istvan.Kordas@pepsico.com

Spárta Kempo Klub ? sparta 123456 macsikattila@yahoo.com

Székesfehérvári Kempo SE Székesfehérvári Kempo SE szfvar 123456 gancskempo@gmail.com

Tarkabarka Dojo Kismészáros Kempo SE tarkabarka 123456 ?

Újpesti Kempo Klub Vulkán TSE ujpest 123456 durkozoltan1@gmail.com

Vízivárosi Kempo Klub Csákvári Kempo HSE vizivaros 123456 ?

Profi Kempo Akadémia Csákvári Kempo HSE pka 123456 takacsattila.kempo@gmail.com

Bushido Vándorsólymok Bushido Kempo Karate HSE solymok 123456 votisky@citromail.hu

 

5, A táblázatban található azonosító és jelszó segítségével lépj be a nevezési felületre. Ez a kép fog 

fogadni. Ha az első belépés után meg kívánod változtatni a jelszavad, azt is írd meg email-ben, először 

mindenki 123456-ot kapott. 



 

6, Nagyítsd ki. Jelenleg amit látsz, az a saját klubod kezelőfelülete, amivel az éppen aktuális 

versenyre, jelenleg a gyöngyösi versenyre tudsz jelentkezni. 

7, A „Saját adatok” fülre kattintva ezt látod. Ha csak nem akarod változtatni a klub nevét, 

nemzetiségét vagy az email címet, akkor ezt a fület nem is kell piszkálni. 

 

8, A „Versenykiírás” fülre kattintva, le tudod tölteni a verseny hivatalos kiírását. 

9, A „Nyomtatás” fülre kattintva a klub által leadott nevezéseink összesítése tölthető le nyomtatható 

nézetben. 

10, A „Térkép” fülre kattintva a program bedobja a verseny pontos helyszínét a Google Maps-ből. 

Tudod nyomtatni, útvonalat tervezni stb. 

11, Az „Áttekintés” fülre kattintva láthatjuk, hogy az eddig beérkezett összes nevezések hogyan 

oszlanak meg kategóriánként. Jelenleg csak a Mátra Kempo SE rögzített nevezőket, így az alábbi kép 

látható. 



 

Ez azt jelenti, hogy az eddig leadott formagyakorlat nevezések az alábbi kategóriákra kerültek 

szétosztásra. A Súlycsoport -1 értéke ne zavarjon senkit. A Létszám oszlopban látható, hogy 

kategóriánként hány nevező került kategorizálásra. Itt át lehet tekinteni az összes nevezést. A 

Részletek gomb egyelőre inaktív. 

12, A bal alsó sarokban található „Új nevezés” gombbal tudsz nevezőket rögzíteni. Ha rákattintasz, az 

alábbi kép fog fogadni. 

 

Lépésenként így rögzítsd a nevezéseket először: 



- Keresd ki bal oldalt a versenyszámot, amire a nevezést le akarod adni. A füleken lehet váltani 

a küzdelmi és technikai között, alatt pedig a versenyszámok vannak. Javaslom, hogy a miután 

kijelölted a versenyszámot, a mezők között tabulátorral mozogj. 

- Írd be a versenyző nevét. 

- Válaszd ki az övfokozatát. 

- Írd be a születési dátumát. 

- Válaszd ki a nemét. 

- Küzdelmi kategória esetén válaszd ki a súlycsoportot, amibe nevezni akarod. 

- A Minősítését bedobja a rendszer magától. Ha válogatott kategóriába kívánod a 

versenyződet nevezni, a Mester minősítést válaszd! 

- Az Ok gombra kattintva megjelenik a nevezésed a nevezési lapon. Egyszerre egy versenyzőt 

csak egy versenyszámba tudsz nevezni. Ezt követően, ha ugyanazt a versenyzőt szeretnéd 

még nevezni másik versenyszámba is, a név mellett jobbra található kis emberes ikonra 

kattintva, a korábban beírt versenyző adatait lehet importálni. 

- Jelenleg a programmal csak új nevezés vihető fel illetve az adott nevezés törölhető. Még a 

módosításra nincs lehetőség, de a versenykiírásban meghatározott nevezés végéig van 

lehetőség törölni és hozzáadni versenyzőket. 

13, A törlés gombra kattintva tudod a nevezéseket törölni. 

14, A kérdőjellel nem tudom, mit tudsz csinálni. Nem baj, ha egyelőre Te sem tudod. 

15, Az ellenőrzés gombra kattintva kidob egy .txt fájlt amiben láthatod, hogy van-e valami 

probléma a leadott nevezésekkel. Ha nincs, az alábbi ablakot fogod látni. 

 

16, A Részletek gombra kattintva felugrik egy ablak, ami a leadott nevezések között aktuálisan 

kijelölt nevezéshez tartozó teljes kategóriát foglalja egy táblázatba. 



17, A Log nem tudom mi, akár csak a kérdőjelnél itt sem probléma, ha ezt az információt most 

még köd borítja. 

18, A program jelenleg fejlesztés alatt van. Az esetleges hibákat, problémákat, megjegyzéseket a 

malkemate@gmail.com és a daviddencinger@gmail.com címekre lehet továbbítani, ha tudunk, 

válaszolunk rá, ha nem továbbítjuk a fejlesztőnek. 

Ha kérdésed van, keress! 

Osu 

mailto:malkemate@gmail.com
mailto:daviddencinger@gmail.com

