1. Junior Little Ligue World Series 2022
Rozpis zápasů: https://www.littleleague.org/world-series/2022/jlsws/tournaments/worldseries/#jlswssched

1.1. Live Přenosy (ESPN+)
Sledovat zápasy můžete jak na PC , tak i v telefonech Android či Apple. Potřeba stáhnout aplikaci
ESPNplayer (Android = Google play, Apple - Store), ostaní aplikace ESPN nejsou pro náš region
povolené.
ESPN poskytuje zkušební předplatné na 7 dní, a pak následuje automatické měsíční předplatné.

1.1.1. Zkušební předplatné 7 dní - FREE
Aplikace pro PC je na stránkách https://www.espnplayer.com/
Jestliže se zaregistrujete k bezplatnému zkušebnímu předplatnému, začne se po jeho uplynutí účtovat
na vašemu účtu poplatek, pokud tedy své předplatné předtím nezrušíte.
Standardní cena na měsíc činí €11.99 (nebo se vám při pokusu o předplatné nabídne cca 303 Kč).
Zrušení by mělo fungovat kdykoliv potřebujete v tom daném období. Možná by stačilo registrovat a
nasledně druhý den zrušit, předplatné či zkušební doba by měla zůstat platná do konce. Pak už se
neučtuje nic.
POZOR: Zkušební 7 denní předplatné - FREE se nemusí nabídnout na telefonech, tak to raději
zkuste přes PC.
Aby zkušební doba vyšla na turnaj, pak to bude nutné udělat tuto v neděli .

1.1.1.1. NEBO
Možnost, pokud máte v rodině více platebních karet, pak můžete zaregistrovat jednoho člověka a před
koncem druhého na tu 7 denní zkušební dobu.

1.2. Registrace

K registraci je potřeba platební karta nebo účet PayPal. Ta bude sloužit k ověření totožnosti majitele
účtu.
zde je úvodní stránka registrace. Musíte si vybrat jaký druh předplatného chcete. Většinou
předpokládám výběr měsíčního Monthly pass.

vytvoření uživatele

Pomocí Check ověříte ecistenci uživatelského jména Username
K ověření ještě zatrhnout I have read the Terms of Use.
A poslední bude pro pokračování pomocí Continue
Vyber platebni metody

Next vás přesměruje na doplnění informaci o platební kartě, asi nejlepší varianta, nebo vás pošle
na účet u společnosti PayPal (musíte si vytvořit nový nebo použít co máte). Pokud by vám nešla
doplnit karta, je možné že nemáte povoleny platby na internetu (nemám však ověřeno).
Pokud je vybrana platebni karta, pak se musi vyplnit příslušné informace o ní

při výběru PayPal účtu jste posláni na stránku kde máte účet u společnosti PayPal.
Když projde ověření vaší karty, pak by již neměl být problém sledovat příme přenosy z LL.

1.3. Nastavení streamování

1.4. Live score (BOX SCORE)
Pokud se nopodaří uvést do chodu online přenosy, pak je tu možnost dívat se alespoň na skore boxy.
https://www.littleleague.org/world-series/2022/jlsws/tournaments/world-series/#jlswssched . U
jednotlivých zápasů lze tedy zvolit live stream ESPN nebo právě onen score box (můžete se zkusit
zorientovan na některém předchozím zápase, než budou hrát holky).
Rozpis zápasů: http://gc.com/team-62cc4c7d7d703798cfde0afc
<iframe src="//gc.com/team-62cc4c7d7d703798cfde0afc/scoreboard?g=5&p=62e36a69919773d43547c66c

1.5. Další informace z turnaje
informace a sestřihy budou nejspíše i na FB stránkách https://www.facebook.com/littleleague/?
ref=page_internal (pak zkusit přidat odkazy na jednotlivé sestřihy na stranky)

1.6. Kalendář (tohle spíše navíc)
Pro vložení např. jako nového kalendáře do svého na internetu (Google Kalendář,...) můžete využít i
následující :

Tady najdete odkaz

Měl by to být tento :
webcal://gc.com/t/summer-2022/team-62cc4c7d7d703798cfde0afc/schedule.ics?token=74c3ae12231b4dd05

Ten pak dáte jako zdroj pro nový přidaný kalendář.

