
1. Najpierw zarejestruj Klub karate, klikając w „Register”

2. Wypełnij formularz i zatwierdź dane klikając „Register Team”

3. Otrzymasz komunikat o weryfikacji. Odbierz pocztę i kliknij w link weryfikacyjny
      Jeśli nie otrzymasz wiadomości weryfikacyjnej, napisz na info@karateonline.pl, rozwiążemy ten problem.
      Od teraz możesz się zalogować i rozpocząć rejestrację zawodników.

Rejestracja klubu 



1. Zaloguj się do panelu wprowadzając adres email i hasło podane podczas rejestracji
    Jeśli zapomniałeś hasło kliknij w „Forgot password?”. W razie problemów proszę pisać na adres info@karateonline.pl

Rejestracja zawodników

2. Na stronie głównej zobaczysz krótką instrukcję obsługi oraz przycisk „Drukuj zgłoszenia zawodników”

W menu głównym strony, są 3 istotne opcje do prawidłowego zgłoszenia na turniej:

  1. Sędzia - tu zgłaszasz jednego lub więcej sędziów jeśli organizator turnieju tego wymaga

  2. Zawodnicy - tu wprowadzamy dane zawodników, których chcemy zgłosić na turniej 

  3. Zgłoszenie - tu sprawdzamy wstępnie przydzielone kategorie dla zawodników oraz
       drukujemy zgłoszenie z kodami kreskowymi niezbędne przy weryfikacji na turnieju

       Zalecamy druk zgłoszeń minimum 24 godz. po zamknięciu rejestracji, ponieważ niektórzy organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
       zmian parametrów kategorii. Wydruki dokonane przed takimi zmianami są ważne, ale mogą mieć inne opisy kategorii niż w dniu zawodów.

3. Kliknij w „2. Zawodnicy” tu wprowadzasz i edytujesz dane zawodników

Jeśli już wcześniej rejestrowałeś 
zawodników za pomocą tego panelu 
na innym turnieju,
masz możliwość zaimportowania 
danych bez konieczności 
wprowadzania. Po kliknięciu
pojawi się lista zawodników. Należy 
skorygować wybranym zawodników 
pola Kumite, Kata
i wprowadzić aktualną wagę (te pola 
są zawsze puste). Zaimportują się 
tylko zawodnicy
z wprowadzoną wagą.

4. Kliknij w „3. Zgłoszenie”  (jeśli nie, popraw na stronie „Zawodnicy”).- sprawdź listę, czy wszystko jest prawidłowo
    Osoby wyróżnione na czerwono nie zostały przydzielone do kategorii (waga i/lub rocznik nie spełnia regulaminu)
    W razie wątpliwości proszę pisać na info@karateonline.pl
 
    - wydrukuj zgłoszenia i rozdaj zawodnikom 
        W razie dostrzeżonych błędów, można poprawić dane lub usunąć zawodnika do momentu zakończenia rejestracji.
        Po tym czasie może to zrobić wyłącznie organizator turnieju.

    Osoby pow. 16 lat podpisują druk samodzielnie, a młodszym osobom podpisują rodzice/opiekunowie prawni. 
    Zgłoszenie jest niezbędne przy weryfikacji!
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