
 

 

 

Instrukcja logowania do portalu 

 

https://www.earbiter.io/ 

 

 

1.Wchodzimy na stronę internetową https://www.earbiter.io  i klikamy (jak na poniższym rysunku) 

ZAREJESTRUJ: 

 

 

 

 

2. Wypełniamy wszystkie dane, tworzymy sobie hasło (min. 6 znaków), data urodzenia, płać, klub 

(proponuje tutaj „Temida Zabrze” – bo jak każdy wpisuje po swojemu to później w panelu 

administracyjnym mam wrażenie, że mamy startujących z innych klubów), klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ: 

https://www.earbiter.io/


  

 

3. Jak już się zarejestrowaliśmy (i dostaniemy e-maila z potwierdzeniem rejestracji), to możemy się 

zalogować. Klikamy ZALOGUJ: 

 

 

 

 



4.Wpisujemy adres e-mail i hasło (takie jak podczas rejestracji) i klikamy ZALOGUJ SIĘ: 

 

5. Jeśli wszystkie dane wpisaliśmy poprawianie, pojawi się komunikat „zostałeś pomyślnie 

zalogowany” i rozpocznie się ładowanie danych (na razie to jeszcze trochę trwa, ale docelowo będzie 

to trwało mniej niż sekundę) . 

 

6. Po załadowaniu danych wyświetli się kalendarz z aktualnym miesiącem i zaplanowanymi  

imprezami strzeleckimi: 

 



7. Aby zapisać się na konkretne zawody możemy albo (1) kliknąć na wybrane zawody w kalendarzu, 

albo (2) po wybraniu z MENU interesującego nas województwa i kliknięciu SZUKAJ, wyświetlą nam 

się wszystkie zaplanowane zawody (można również w MENU doprecyzować w jakim mieście i jakie 

zawody nas interesują – pistolet, karabin, strzelba itd. – ale to nie jest konieczne). 

W celu rejestracji klikamy na wybrane zawody (albo w kalendarzu albo na wykazie zawodów): 

 

 

 

 

 

 



8. Otwiera się okienko z zawodami, klikając na odpowiednie ikonki możemy przeczytać REGULAMIN 

ZAWODÓW, REGULAMIN STRZELNICY itd. Następnie klikamy na szare pole z opisem zawodów lub 

konkurencji których startem jesteśmy zainteresowani : 

 

9. Następnie z rozwijalnego MENU wybieramy godzinę startu która nam odpowiada (albo która jest 

wolna) i klikamy REZERWUJ: 

 

 



10. Pojawia się informacja „Zapisano na zawody” i powinniśmy otrzymać e-maila z potwierdzeniem 

rejestracji. Nasze imię i nazwisko oraz Klub zostaną dopisane i wyświetlone w tabeli startowej 

(docelowo będzie jeszcze wyświetlana godzina startu). 

 

 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! 

Mamy również opcję USUŃ REZERWACJĘ – bardzo proszę o skorzystanie z tej opcji jeśli okaże się, że 

nie możemy się zjawić na zawodach (nawet na chwilę przed samymi zawodami). Zwolni się wtedy 

miejsce i system będzie mógł wpisać w to miejsce innego zawodnika. 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! 

 

Podczas zawodów, będzie można w czasie rzeczywistym (online) obserwować wyniki zawodów, np. 

na smartfonie, w tym celu można (dla ułatwienia) utworzyć w telefonie skróty na pulpicie zgodnie z 

poniższą instrukcją: 

 

I obserwować wyniki swoje i innych zawodników: 



 

 


