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Instrukcja obsługi systemu  
 
 

UWAGI OGÓLNE 

 

Obsługa systemu wymaga posiadania komputera z dostępem do Internetu. 

 
Klub wybiera osobę odpowiedzialną za aktualizację informacji w systemie. Ważne jest, 

aby osoba miała łatwy i szybki dostęp do informacji o treningach oraz o ich zmianach tak, 

aby w przypadku zmian planów treningowych były one na bieżąco wprowadzane 

do systemu. 

 
Wyznaczona osoba wprowadza dane do systemu na okres, co najmniej jednego miesiąca, 

nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca. Dane można wprowadzać 

na okres dłuższy niż miesiąc, np. kwartał. W każdej chwili dane można modyfikować. Edycji 

danych o treningu wprowadzonych do systemu należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 

na 5 dni kalendarzowych przed terminem treningu, którego dane zostają zmienione 

lub usunięte. 

 
W przypadku, gdy klub organizuje równolegle więcej niż jeden trening należy wprowadzić 

dane o wszystkich treningach, a w informacjach dodatkowych należy podać szczegółowe 

informacje o podziale zespołów na grupy treningowe (więcej informacji na ten temat w części 

dotyczącej wprowadzania danych. 

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU 

 

Wyznaczona osoba wchodzi na stronę internetową www.antybaza.pl/whereabouts/ . 

Na stronie znajduje się link do instrukcji obsługi systemu, którą można ściągnąć 

i wydrukować i która będzie służyła, jako podręczne źródło informacji o obsłudze systemu. 

Użytkownik loguje się do systemu przy pomocy danych (nazwa użytkownika i hasło), 

które otrzymał drogą pocztową od Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antybaza.pl/whereabouts/
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Poniższy obraz przedstawia wygląd strony logowania do systemu. Użytkownik „Powiśle 

Warszawa” wprowadza swój profil i hasło i klika klawisz Zaloguj. 

 

 
Po zalogowania się do systemu użytkownik widzi na ekranie nazwę klubu, do którego danych 

posiada dostęp. Wygląd strony wygląda jak na ekranie poniżej. 
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EDYCJA DANYCH  

 

Po kliknięciu nazwy klubu otwiera się okno z informacjami podstawowymi o klubie 

(widok okna poniżej). Należy sprawdzić czy dane są aktualne. W przypadku błędnych 

danych lub konieczności aktualizacji należy kliknąć klawisz Edytuj, dokonać zmian danych 

i wybrać opcję Zapisz, aby zachować zmiany. 

 

 

 
 

 

a) Wprowadzanie informacji o typach lokalizacji 

 

Do wprowadzania danych o miejscu odbywania treningów służy moduł „Kalendarz”. 

Uruchomienie modułu następuje przez kliknięcie klawisza „Kalendarz”. 

 

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do kalendarza zaleca się wcześniej 

zdefiniować najczęstsze lokalizacje i terminy treningów/miejsca pobytu zawodników. 

Do wprowadzania typowych lokalizacji służy moduł „Lokalizacje”. Zdefiniowane lokalizacje 

pozostają zapisane w systemie, co upraszcza i przyspiesza wprowadzanie danych 

w przyszłości. Zdefiniowanie lokalizacji przed przystąpieniem do wypełniania kalendarza 

jest pomocne, ale nie jest konieczne, wprowadzenie lokalizacji jest również możliwe przy 
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użyciu modułu  „Dodaj jednorazową lokalizację”, której działanie będzie wyjaśnione w dalszej 

części instrukcji).  

 

Typowymi lokalizacjami treningów są:  

 

 Boisko rano 

 Boisko po południu 

 Hala rano 

 Hala po południu 

 Siłownia 

 Mecz u siebie 

 Mecz wyjazdowy 

 Zgrupowanie COS Zakopane 

 Zgrupowanie COS Cetniewo 

 

Powyższa lista typowych lokalizacji należy potraktować wyłącznie, jako przykład. Każdy 

użytkownik może zdefiniować i zapisać lokalizacje o innej nazwie, np. zamiast „Hala 

po południu” można użyć nazwy „Hala Mistrzów 17-19”. W celu dodania lokalizacji należy 

wybrać Lokalizacje, a następnie kliknąć klawisz Dodaj. Poniżej przedstawiamy wygląd okna 

„Lokalizacje” po wprowadzeniu kilku lokalizacji. 
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Wprowadzając dane lokalizacji należy podać dokładny jej adres z ulicą i numerem. 

Proszę zwrócić uwagę, że informacje dotyczące lokalizacji będą służyć kontrolerom 

antydopingowym do dotarcia na miejsce kontroli. W przypadku dużych kompleksów 

sportowych, np. wyższych uczelni sportowych, o rozległych terenach, wielu halach i boiskach 

podanie nazwy ulicy i jej numeru często nie jest wystarczające i w opisie lokalizacji należy 

bardziej precyzyjnie określić miejsce treningu tak, aby zespół kontrolny mógł sprawnie 

dotrzeć na miejsce odbywania treningu. 

 

W przypadku zgrupowań wprowadzanie danych o lokalizacji jest analogiczne 

do treningu, jednak w tym przypadku należy zaznaczyć kratkę obok pola „cały dzień”. 

Poniższy obraz pokazuje ekran wprowadzania lokalizacji zgrupowania, które odbywa 

się w COS Cetniewo. Użytkownik może w polu opis podać dodatkowe informacje np. terminy 

treningów i ich lokalizacje.  
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b) Wprowadzanie danych do kalendarza 

 

Po zapisaniu kilku typowych lokalizacji treningu można przystąpić do wprowadzania 

informacji do kalendarza. Po kliknięciu „Kalendarz” otwiera się strona służąca 

do wprowadzania danych. Wprowadzanie danych o treningach do wybranych dni odbywa się 

na dwa sposoby: 

a) używając wcześniej zdefiniowanych lokalizacji; opcja przydatna do systematycznie 

powtarzających się treningów o ustalonych porach i ustalonym miejscu; 

b) dodając lokalizację jednorazową. 

 

Wprowadzanie danych używając wcześniej zdefiniowanych lokalizacji 

 

Zaznaczyć dni, dla których chcemy wprowadzić dane o treningu. 

 
Możliwe jest zaznaczenie pojedynczych dni, ale i większej liczby dni jednocześnie. 

Jeśli użytkownik chce wprowadzić taki sam trening np. dla wszystkich poniedziałków 

powinien zaznaczyć kratkę przy nazwie dnia tygodnia (lewa skrajna kolumna okna 

Kalendarz). W ten sposób automatycznie zaznaczają się wszystkie poniedziałki w miesiącu. 

 
W przypadku np. zgrupowań użytkownik może wprowadzić dane jednocześnie dla całego 

tygodnia. W tym celu powinien zaznaczyć kratkę znajdującą się na szczycie tabeli. W ten 

sposób automatycznie zaznaczają się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. 

 
Po zaznaczeniu dni, dla których użytkownik chce dodać wcześniej zdefiniowaną lokalizację 

należy z rozwijanego menu poniżej tabeli wybrać określoną lokalizację, a następnie kliknąć 

klawisz „Dodaj” znajdujący się obok. 

 
Aby dodać kolejne treningi należy postępować analogicznie jak opisano w zadaniu 

poprzednim. Jeżeli zawodnicy trenują kilka razy w ciągu dnia należy wprowadzić dane 

wszystkich treningów. 

 
Poniższa obraz pokazuje przykład wprowadzania treningu do kalendarza. Drużyna trenuje 

codziennie od poniedziałku do piątku. Użytkownik zaznaczył wszystkie interesujące go dni 

i z rozwijanego menu wybrał wcześniej zdefiniowaną lokalizację, którą nazwał „boisko rano” 
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Następnie kliknął Dodaj i system dodał do wybranych dni wybraną lokalizację. Następną 

czynnością, którą zaplanował użytkownik było dodanie kolejnych treningów. 

Po wprowadzeniu danych kalendarz może mieć wygląd jak na poniższym ekranie: 
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W systemie można wprowadzać również lokalizacje, które nie były wcześniej zdefiniowane. 

Ułatwia to wprowadzenie nietypowych, rzadko powtarzających się lokalizacji treningu, 

nietypowych, jednorazowych zgrupowań. W celu dodania takiej lokalizacji należy zaznaczyć 

dni, których lokalizacja dotyczy, a następnie kliknąć klawisz „Dodaj jednorazową lokalizację”. 

Po wpisaniu szczegółów lokalizacji należy kliknąć Dodaj. Dodana w ten sposób lokalizacja 

zostanie dodana do wybranych dni. 

 

 

 

TYPOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1. Zawodnicy naszej drużyny czasem odbywają treningi w grupach w dwóch 

lokalizacjach. Co należy zrobić w takiej sytuacji? 

 
Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie dwóch treningów odbywających się 

w tym samym czasie. W polu uwagi można wpisać krótką uwagę wyjaśniającą fakt, że oba 

treningi odbywają się w tym samym czasie. W przypadku, gdy jeden z treningów dotyczy 

zawodnika lub bardzo małej grupy zawodników można taki trening pominąć i wprowadzić 

do systemu tylko informację o treningu, w którym bierze udział trzon drużyny.   

 

 

2. Klub pierwotnie planował trening w poniedziałek i informacje o treningu zostały 

wprowadzone do systemu. Jednak w niedzielę odbył się wyczerpujący mecz, 

po którym trener zdecydował, że poniedziałkowy trening przed południem nie 

odbędzie w ogóle, aby dać zawodnikom dodatkowy czas na regenerację. 

 
W wyjątkowych przypadkach np. takich jak opisany powyżej brak aktualizacji danych 

o miejscu odbywania treningu jest uzasadniona. W przypadku gdyby Komisja do Zwalczania 

Dopingu w Sporcie zaplanowała kontrolę zawodników po treningu, który został odwołany, 

a kontroler antydopingowy nie zastał we wskazanym miejscu zawodników, kontroler może 

skontaktować się telefonicznie z trenerem w celu ustalenia alternatywnego działania. Ważne 

jest, aby w informacjach o klubie wpisany był aktualny telefon do trenera. 

 

3. Użytkownik zapomniał profilu użytkownika i/lub hasła. 

 

W celu uzyskania profilu i odzyskaniu hasła lub jego zmiany należy skontaktować się 

z administratorem systemu przesyłając mail na adres antybaza@antydoping.pl 

lub zadzwonić na numer (22) 629 52 06.  

 

mailto:antybaza@antydoping.pl


Strona 10 z 10 
 

 

 

4. Czy w systemie należy zaznaczać tylko informacje o treningach i zgrupowaniach? 

 
System służy do gromadzenia informacji o lokalizacji zawodników klubu. 

W przypadku, gdy zawodnicy klubu przechodzą grupowo badania wydolnościowe, 

lub grupowe badania lekarskie należy podać ich termin i miejsce ich przeprowadzenia. 

 

5. Czy w przypadku meczy na wyjeździe trzeba podawać szczegółowe informacje 

o miejscu ich rozgrywania? 

 
Nie ma takiej potrzeby. W przypadku meczy na wyjeździe zalecamy zdefiniowanie 

lokalizacji „Mecz wyjazdowy” i używanie tej lokalizacji w przypadku wszystkich meczy 

rozgrywanych na wyjeździe. 


