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A. Přihlášení do soutěže: 

 

1. Hlavní zásada: 

1.1 Přihlášky do soutěže budou prováděny prostřednictvím servisu na webu 3x3planet.com, který 

umožňuje Družstvům a Hráčům on-line kontrolovat stav přihlášky, výsledky turnajů a postavení ve 

světovém i českém žebříčku. 

 

2.  Komunikace: 

2.1 Změny v přihláškách Družstev lze provádět do termínu uzavření přihlášek na webu 3x3planet.com. Po 

uzavření přihlášek na tomto webu lze jednotlivé změny v Družstvech uplatnit při prezenci, u Hlavního 

rozhodčího. 

2.2 Veškerá komunikace se na webu 3x3planet.com provádí prostřednictvím osobního účtu uživatele. 

2.3 Případná další vysvětlení lze vyžádat na e-mailové adrese 3x3@cbf.cz 

 

 

 

B. Vytvoření účtu uživatele na webu 3x3planet.com: 

 

1. Otevření: 

1.1 Po přihlášení na web 3x3planet.com je nutno na záložce HOME otevřít okno 1. SIGN UP a kliknout 

na CREAT A PROFILE. 

 

2. Vytvoření osobního účtu: 

2.1 Poté vyplnit požadované údaje v otevřené tabulce a kliknout vlevo dole na hnědý nápis SIGN UP. 

2.2 Systém nahlásí chybu a žádá opakování ověření hesla E-mailu. Znovu kliknout na SIGN UP. Systém 

avizuje úspěšné zadání údajů a odeslání zprávy na zadaný E-mail. 

2.3 Následuje potvrzení vytvoření účtu na vlastní E-mailové adrese kliknutím na CONFIRM MY 

REGISTRATION. Po potvrzení se otevře přihlašovací okno uživatele WELCOME TO 3x3 PLANET 

COM. 

2.4 Po přihlášení je uživatel vyzván buď k: 

- K úpravě svého profilu na webu 3x3planet.com. 

- K vytvoření nového turnaje. 

 

 

 

C. Přihlášení družstva na turnaj: 

 

1. Otevření a přihlášení osobního účtu: 

1.1 Po přihlášení na web 3x3planet.com kliknout vpravo nahoře na LOGIN/SIGN. 

1.2 Vyplnit v přihlašovacím okně údaje uživatele osobního účtu (E-mail, heslo). 

 

2. Přihláška družstva na turnaj: 

2.1 Na horní liště kliknout na EVENTS. 

2.2 Pod zobrazenou mapou kliknout v příslušném okně turnaje na název turnaje. 

2.3 Zadat název družstva a vyplnit údaje prvního hráče (kapitána). Potvrdit ADD. 

2.4 Vyplnit údaje druhého hráče a potvrdit ADD. 

2.5 Opakovat u třetího a čtvrtého hráče družstva. 

 


