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WIRTUALNA KARTA WYNIKÓW DLA GOLFISTÓW



Ogólne informacje

 Funkcjonalność: 

 Online Score Card dla całego flightu (prowadzi jedna osoba)

 Śledzenie wyników rund w czasie rzeczywistym przez innych użytkowników strony

 Możliwość prowadzenia rund stroke i match play (opcja zapisywania puttów i kar)

 Porównanie wyników - STB, wynik netto, nadwyżka handicapowa i inne

 Tworzenie towarzyskich turniejów, niezależnych od systemu Eagle

 Podgląd rund historycznych (wraz z statystykami) własnych i innych graczy.

 Dostęp przez przeglądarkę: www.dgng.pl. Działa na telefonie jak również na komputerze

 Nie zbieram żadnych danych osobowych, co ma swoje dobre i złe strony, dzięki czemu 
nie ma problemu z RODO

 Robię to hobbystycznie w 100% non-profit. Chętnie będę udoskonalał stronę w ramach 
możliwości i czasu. Chętnie przytulę również wsparcie na utrzymanie serwera 



Rejestracja

• Każdy gracz musi być zarejestrowany, aby 
używać strony (1)(2)

• Należy podać nazwę użytkownika, wybrać hasło i 
wpisać aktualny handicap (3)

• Logowanie odbywa się za pomocą danych 
podanych podczas rejestracji

• Nie ma opcji odzyskiwania nazwy użytkownika, 
więc nie zapomnijcie go. Hasło mogę zresetować 
do uzgodnionego (potem można je zmienić 
samemu).

Uwaga: Poprawny hcp (WHS) jest
kluczowy do poprawnych wyliczeń!
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Aktualizacja handicapu

• Handicap ma zwyczaj zmieniać się w 
czasie, więc po zalogowaniu system 
przypomni by go sprawdzić i zaktualizować 
(1).

• Aktualizacja jest dostępna po kliknięciu 
ikonki kółka zębatego (2)

• Wprowadzacie nowy handicap i klikacie 
„Update” (3)

Dodatkowo można zmienić sobie hasło.
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Konfiguracja ulubionych pól

• Trzeba wybrać opcję „Courses” (1)
• Po pierwszym logowaniu lista ulubionych pól 

jest pusta (2).
• Należy kliknąć search (3), poszukać pola 

podając co najmniej trzy litery tworzące 
nazwę pola (4) i po wyświetleniu się listy 
plusikiem (5) dodać do ulubionych. 

Używanie opcji ulubionych pól nie jest 
konieczne, ale bardzo wygodne.

Pole można usunąć z ulubionych minusikiem (6) 
po kliknięciu zakładki „Favourites”.

Chwilowo lista pól jest ograniczona. Nowe pole 
można dodać samemu lub wysłać prośbę na 
adres drunkgng@gmail.com 
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Runda on-line - rozpoczęcie

• Wybieramy opcję „Start/View On-line Score Card” (1), następnie 
„Start Round” (2)

• Kolejnym krokiem jest wybór pola za pomocą ikonki lupki (3). Można 
oczywiście użyć też opcji „Search”

• W ostatnim kroku (4) możemy ustawić: 

• tee time (o ile checmy), 

• typ gry, 

• ilość graczy, 

• startowe tee dla każdego z graczy 

• czy chcemy zapisywać ilość puttów i kar.

• Jeżeli Match Play Round nie jest zaznaczona będziemy grali w 
formacie Stroke Play
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Runda on-line – rozpoczęcie cd.

• Dla każdego gracza trzeba podać nick. System spróbuje go 
odszukać. Jeżeli to się uda pole znieni kolor na szary, a ikonka lupki 
zmieni się na ikonkę ‚ok’. 

• W przypadku gdy gracz nie został znaleziony, system zaproponuje 
dodanie nowego gracza.

• Każdemu graczowi można zmodyfikować handicap za pomocą 
przycisku ‚WHS Update’. 

• Po wyklikaniu konfiguracji klikamy start.



Runda on-line – wprowadzanie 
wyników

• Wynik gracza, dla którego wprowadzamy wyniki podświetlony jest na zielono (1)

• Standartowo system podpowiada ilość uderzeń równą par, ilość puttów równą dwa i 
brak kar.

• Ilość uderzeń można zmienić strzałkami (2). Putty (3) i kary (4) za pomocą odpwiednich 
klawiszy (o ile ta opcja została wybrana). Przycisk ‚x’ oznacza skreślenie dołka.

• W nawiasach przy nazwie gracza (5) podana jest aktualna ilość uderzeń podczas 
rundy.

• Podczas rundy match play, wynik (6) jest uaktualniany po wprowadzeniu każdego 
dołka. 

• Klawisz „Save” zapisuje wynik dla gracza. W przypadku ostatniego gracza we flighcie 
powoduje także przeskok do wprowadzania wyników dla kolejnego dołka i pierwszego 
gracza.

• Strzałki w sekcji Score Card umożliwiają edycję danego dołka. Zielona strzałka (7) 
wyznacza bieżący dołek.  Klikając na inną strzałkę można edytować dołek.

• W sekkcji score card kolerem żółtym oznaczone są dołki gdzi słabszy gracz ma 
uderzenia handicapowe. Suma uderzeń hadicapowych jest podana w nawiasie przy 
nazwie gracza.

• Po uśpieniu telefonu strona może utracić połączenie z serwerem. Należy poczekać 
około 5s na odnowienie połączenia. Sporadycznie ten czas może wydłużyć sie nawet 
do 20s.

• Po zakończeniu rundy należy ją zapisać do rund historycznych używając przycisku 
‚Finalize’. Rundy niesfinalizowane będą automatycznie usuwane po północy.

1

5

7



Runda on-line – podgląd wyników 
w czasie rzeczywistym

Taka sytuacja: 

Siedzę sobie w domku klubowym i czekam na kumpla, który kończy 
rundę. Chciałbym mu zamówić piwo, ale nie wiem czy wciąż będzie 
zimne jak wreszcie skończy. I tu mogę sprawdzić czy już jest na 18-
stym dołku, czy gdzieś buszuje w krzakach na 17. 

• Należy wybrać Start/View On-line Score Cards (1) i kliknąć 
interesującą nas zakładkę (2). Można podglądać rundy dla 
konkretnego pola, gracza lub rundy match play (jako oddzielna 
opcja). Oczywiście cokolwiek będzie widać, o ile choć jeden 
gracz prowadzi kartę on-line.

• Po wyborze pola, wyświetli się tabelka (3), która automatycznie 
będzie się odświeżać po wprowadzeniu wyników przez gracza 
prowadzącego scorecard. 



Na zakończenie

• System ma błędy (jak każdy kawałek kodu powyżej 10 linijek) ale staram się je poprawiać na bieżąco, o ile o nich wiem. Dajcie
znać na drunkgng@gmail.com jak coś nie bangla jak powinno.

• Nie opisałem tutaj wszytkich smaczków i funkcji. Jak będzie zainteresowanie to rozwinę tę prezentację.

• Zawsze, ale to zawsze zweryfikujcie handicap przed wprowadzeniem rundy. Inaczej wyniki nie będą poprawne. To się tyczy 
wszytkich graczy z flightu.

• Wszystkie komentarze i uwagi kierujcie na drunkgng@gmail.com. 

Grzesiek

P.S.

Wielu osobom podoba się nazwa i są pytania skąd się wzięła: Strona powstała jako wsparcie dla grupy przyjaciół wspólnie rozpoczynająych swoją przygodę z 
golfem. Jak wiecie nasz sport powoduje wiele frustracji co powoduje, że męska część grupy musiała zażywać środki niwelujące gorycz porażki a nice girls 
musiały znosić to z godnością.


