GHID ÎNSCRIERE ÎN COMEPTIȚIE ONLINE
ADRESA DE INREGISTRARE: http://www.framc.ro/competitie/ sau
http://www.tkd-reg.com/Prijava.aspx?Owner=AMA
Pasii de urmat pentru inscrierea in platforma online sunt:
1. Daca nu vă regasiți clubul în listă, trebuie să vă creați cont la <ÎNREGISTRAREA NOULUI CLUB> și să vă
alegeți o parolă. Dupa care completați formularul cu datele clubului.

2. Puteti folosi în limba română website-ul. Din colț dreapta jos trebuie să fie selectat la Language: <ROU>.
Dupa finalizarea compeltarii datelor clubului, apasati butonul <ADAUGA>.

3. Pentru a incepe inscrierea in Competitie, dupa ce aveti creat datele clubului, Selectati "Clubul" din lista
si introduceti "Parola" selectata la crearea clubului. In functie de inscrierea pentru fiecare proba, apasati
butonul <INDTODUCERE> pentru Ring sau Tatami.

4. BAZA DE DATE A PARTICIPANTILOR unde completați datele din sectiunea ,,ADD NEW COMEPTITOR"
(Numele, Prenumele, Sexul si Data nasterii) iar apoi apasati butonul <ADD>. Pentru a reveni la pagina
principală apăsați butonul <INAPOI LA APLICATIE>. Pentru a face corecturi sau să schimbați categoriile
folosiți butonul <REDACTEAZA> sau pentru a șterge un sportiv apasați butonul <STERGE>. Puteți face asta
doar până la data limita de înscriere.

5. Pentru a vă înregistra în competiție trebuie să selectați de la <ALEGEȚI PARTICIPANTUL DIN BAZA DE
DATE, PE CARE DORIȚI SĂ-L ACCESAȚI> sportivul, categoria și greutatea după care apasați butonul
<A APLICA>. Sportivii înscrisi în competiție vor apărea în tabelul de la secțiunea ,,Aplicație".

6. Dacă doriți să vedeti lista sportivilor inscrisi pentru categoria dvs și să verificați dacă sportivul are
adversar trebuie să dați click pe <Campionatul National Kickboxing-Tatami> sau pe <Cupa Romaniei
Kickboxing-K1>. Aici puteți vedea lista participanților înscriși pe fiecare categorie iar unde apare cu rosu
textul la ,,Cat. Grupa" si ,,Categorie", înseamnă ca nu este exista adversar.

7. Daca sportivul dvs nu are adversar iar pentru a urca/coborâ sau elimina din categorie, reveniți la butonul
<INTRODUCERE> (vezi punctul 3 de mai sus).
ATENTIE ! Tot timpul trebuie sa aveti selectat la ,,Loghin" clubul dvs si parola introdusa.

