
Wprowadzenie 

Niniejszy dokument zawiera instrukcję korzystania z elektronicznego systemu zgłoszeń reprezentacji i 
uczestników turnieju. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do rejestracji. 

 

1. Osobą uprawnioną do rejestracji konta na Mistrzostwa Świata jest Reprezentant Krajowy. Jeżeli w 
waszym nie ma jednego reprezentanta krajowego tylko istnieją reprezentanci krajowi poszczególnych 
organizacji to dopuszcza się, aby reprezentant krajowy każdej z organizacji utworzył osobne konto. 
Możliwe jest utworzenie kont dla każdej organizacji w kraju. Nie przewidziano możliwości tworzenia kilku 
kont i tworzenia osobnych zgłoszeń dla tej samej organizacji w kraju. 

2. Konto może założyć osobiście reprezentant krajowy lub osoba go reprezentująca. Dlatego na formularzu 
rejestracji są zarówno dane reprezentanta krajowego jak i osoby która w jego imieniu będzie prowadziła 
rejestrację. Jeżeli reprezentant krajowy osobiście będzie prowadził rejestrację, powinien wpisać swoje 
dane zarówno w sekcji reprezentant krajowy jak i osoba zgłaszająca. 

3. Dalsza korespondencja związana z systemem rejestracji będzie prowadzona na e-mail osoby 
zgłaszającej. 

4. Korespondencja wysyłana jest automatycznie, przez system informatyczny rejestrujący zgłoszenia. 
Prosimy nie odpowiadać na te maile. 

Rejestracja odbywa się dwuetapowo. 

1. W pierwszym kroku zakładane jest konto w systemie. Po poprawnym wypełnieniu formularza, dane 
konta są wysyłane do organizatora i konto będzie oczekiwało na aktywację. W przypadku poprawnej 
weryfikacji danych, konto zostanie aktywowane w ciągu 72 godzin. W przypadku niepoprawnej 
weryfikacji konto zostanie zablokowane. Decyzja o utworzeniu konta zostanie wysłana na e-mail osoby 
zgłaszającej. W przypadku zablokowania konta, aby poznać powód zablokowania należy zwrócić się do 
organizatora. 

  



Tworzenie konta  

Konto może założyć osobiście reprezentant krajowy lub osoba go reprezentująca.  

Aby założyć konto należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Zarejestruj się> 

 

2. Uzupełnić dane reprezentanta krajowego 
3. Uzupełnić dane osoby zgłaszającej reprezentację. Jeśli jest to ta sama osoba w sekcji „Dane 

zgłaszającego” należy wprowadzić takie same dane jak w sekcji „Dane reprezentanta krajowego” 
4. Należy zwrócić uwagę aby: 

a. Adres email był poprawny i zawierał znak @ 
b. Nr telefonu był poprzedzony numerem kierunkowym kraju, np. +48 

 

  



5. Nazwę kraju należy wybrać z listy. Lista zostanie rozwinięta po naciśnięciu przycisku (1), następnie 
należy wybrać nazwę kraju klikając na właściwą pozycję (2) 

 

6. Nazwę organizacji należy wybrać z listy. Lista zostanie rozwinięta po naciśnięciu przycisku (3), 

następnie należy wybrać nazwę organizacji klikając na właściwą pozycję (4) 

 

  



7. W sytuacji, gdy twojej organizacji nie ma na liście należy dopisać ją do listy wpisując w polu (5), 
zostanie ona dopisana do listy. Następnie należy wybrać tę nazwę z listy (6) 

 

Jeśli powinna zostać wystawiona faktura włącz znacznik <potrzebna faktura> i wpisz dane, jakie powinny zostać 

umieszczone w nagłówku dokumentu. 

 

UWAGA: jeśli przełącznik jest zaznaczony na niebiesko i znajduje się z prawej strony oznacza, że jest włączony 

 



Jeśli reprezentant krajowy weźmie udział w przyjęciu sayonara, należy włączyć znacznik <sayonara party>. 

Zaznaczenie tej opcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na pobranie opłaty za udział w przyjęciu. 

 

UWAGA: jeśli przełącznik jest zaznaczony na niebiesko i znajduje się z prawej strony oznacza, że jest włączony 

 

8. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk <Zapisz> spowoduje to wysłanie 
danych do organizatora, który zweryfikuje ich poprawność. W ciągu 72 godzin zostanie przesłany 
mail informujący o decyzji. Korespondencja związana z systemem rejestracji będzie prowadzona na 
e-mail osoby zgłaszającej. 

UWAGA! Korespondencja wysyłana jest automatycznie, przez system informatyczny rejestrujący zgłoszenia. 
Prosimy nie odpowiadać na te maile. 

  



Logowanie 
Po aktywowaniu konta można się zalogować do systemu rejestracji uczestników.  

W tym celu należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Zaloguj się> 

 

2. Następnie wpisać adres email osoby zgłaszającej oraz podane podczas rejestracji hasło. 

 

3. Nacisnąć przycisk <Zaloguj> 

  



Rejestracja uczestników turnieju  
Aby zgłosić uczestników turnieju należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Dołącz> 

 

2. Dostępne są listy, zgłoszonych przez Ciebie uczestników z podziałem na: 

a. Sędziów – osoby zgłoszone jako sędziów turnieju 

b. Trenerów – osoby uczestniczące w turnieju w charakterze trenera i sekundanta 

c. Zawodników – zawodnicy kata i kumite. 

 

  



Rejestracja sędziego 
Aby zgłosić sędziego do udziału w turnieju należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Dodaj sędziego> znajdujący się poniżej programu turnieju. 

 

2. Uzupełnić dane sędziego. System podpowiada nazwę kraju i organizacji zgodnie z danymi osoby 

rejestrującej. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tych danych, w tym celu odpowiednie wartości 

wybrać z dostępnych na liście. 

Jeśli zgłaszany sędzia weźmie udział w przyjęciu sayonara, wówczas należy zaznaczyć znacznik 

<Sayonara party>. Deklaracja udziału w przyjęciu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. 

 

3. Naciśnięcie przycisku <Zapisz i dodaj nowego> umożliwi zarejestrowanie kolejnego sędziego. 

4. Naciśnięcie przycisku <Zapisz i wyjdź> powoduje zapisanie danych i powrót do ekranu z listą 

uczestników reprezentacji. 

 

  



Modyfikacja danych sędziego 
Aby zmodyfikować dane sędziego należy nacisnąć przycisk, jak na poniższej ilustracji, następnie zmodyfikować 

dane i zapisać.  

 

 

Usuwanie sędziego z listy 
Aby usunąć sędziego z listy należy nacisnąć przycisk, jak na poniższej ilustracji a następnie potwierdzić 

operację.  

 

 

 

Rejestracja trenera 
Aby zgłosić trenera/sekundanta do udziału w turnieju należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Dodaj trenera> znajdujący się poniżej programu turnieju. 

 

Dalsze postępowanie w przypadku rejestracji, modyfikacji i usuwania danych trenera jest analogiczne, jak dla 

sędziego. 

  



Rejestracja zawodnika 
Aby zgłosić zawodnika do udziału w turnieju należy: 

1. Nacisnąć przycisk <Dodaj zawodnika> znajdujący się poniżej programu turnieju. 

 

1. uzupełnij dane zawodnika, w szczególności: 

a. imię i nazwisko,  

b. datę urodzenia, 

c. wage – wymagane dla zawodnika kumite, 

d. płeć, 

e. stopień (kyu/dan), 

f. kraj I organizacja zostanie podpowiedziana taka, jaką posiada Declarant. Jeśli zawodnik 

reprezentuje inny kraj lub organizację to należy to zmienić I wybrać odpowiednie wartości z listy. 

2. Wybrać dyscyplinę kumite lub/I kata 

 

3. Po zaznaczeniu opcji <kumite> zostanie wskazana grupa odpowiadająca wiekowi, płci i  wadze 

zawodnika 

4. Po zaznaczeniu opcji <kata> zostanie wskazana grupa odpowiednia dla wieku i płci zawodnika 

  



5. Istnieje mozliwośc zmiany grypi zaproponowanej przez system. Aby to zrobić nalezy rozwinąc listę 

konkurencji.  

 

 

Jeśli nastąpi zmiana grupy dla zawodnika, na grupę nieodpowiednią dla podanych podczas rejestracji 

danych to pojawi się stosowna informacja. 

 

Aby system ponownie wyznaczył odpowiednią grupę należy nacisnąc przycisk <Assign the division(s)> 

 

Przed zapisaniem danych niezbędne jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych 

zawodnika w procesie rejestracji. 

Jeśli zawodnik zechce uczystnizyć w sayonara party, wówczas należy zaznaczyć opcję <Sayonara party> a 

tym samym wyrazić zgodę na pokrycie kosztów udziału zawodnika w przyjęciu. 

 

 



Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć jeden z niebieskich przycisków znajdujących się u dołu ekranu.  

 

Zawodnicy widoczni na liści, jak niżej, są zawodnikami zgloszonymi do turnieju. Nie ma potrzeby wysyłania 

danych zawodników w żaden inny sposób. 

 

U zawodników, dla których nazwa konkurencji została zmieniona przez osobę rejestrującą I wybrano grupę 

niewłaściwą dla podanych danych, nazwa konkurencji prezentowana jest na pomarańczowo.  

Dalsze postępowanie w przypadku modyfikacji i usuwania danych zawodnika jest analogiczne, jak dla 

sędziego i trenera. 

UWAGA:  

Po upływie terminu rejestracji zawodników, podanym w zaproszeniu, rejestracja zawodnika nie będzie 

możliwa i przycisk <Add competitor> będzie niedostępny. 

Modyfikacja danych zawodników będzie możliwa w terminie określonym przez organizatora, później możliwe 

będzie wyłącznie usunięcie zawodnika z listy. 

 


