Aanmelden bij sportdata
Stap 1.
Ga naar http://www.sportdata.org en klik daar “Karate”(1) aan.
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Stap 2.
Klik op “Login” (2) rechts in beeld, en klik vervolgens op “aanmaken nieuwe gebruikersnaam”(3).
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Stap 3.
Vul alle gegevens in over uw sportschool. Vervolgens accepteert u de algemene voorwaarden (4) en
drukt u op “verstuur”(5).
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U krijgt nu een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
Om het account te bevestigen volgt u de aanwijzingen uit de bevestigingsmail op.

Het aanmelden voor een toernooi.
U logt in met uw gegevens bij het knopje “Login” (zie blz 1) .
1. Door op “toevoegen / onderhoud Club gegevens” te klikken kunt u uw club een naam en
afkorting geven.

2. Door op “toevoegen/onderhoud Deelnemer” te klikken, kunt u een deelnemer toevoegen
en/of bekijken.
Dit geldt ook voor coaches(“Coach”), scheidsrechters(“Scheidsrechter”) en officials(“Official”)

Om een deelnemer toe te voegen klikt u op “deelnemer” en vervolgens op “toevoegen deelnemer”

Vul vervolgens alle velden in en druk op “verstuur”. De deelnemer is dan opgeslagen en kan worden
ingeschreven voor toernooien.
Dit geldt hetzelfde voor coaches, scheidsrechters en officials, op hun eigen pagina.

3. Bij “evenementenkalender” kunt u het toernooi zoeken waaraan u mee wilt doen.

U krijgt nu een hele lijst met toernooien. Kies het juiste toernooi uit en klik daarop. Om deelnemers,
coaches, scheidsrechters en/of officials in te schrijven, ga naar “registratie”.

Het kan zijn dat u een melding krijgt dat u autorisatie aan moet vragen bij de eventmanager. Hier
moet u altijd voor “Ja” kiezen. Als uw autorisatie is goedgekeurd, zult u hiervan bericht ontvangen en
kunt u verder gaan met inschrijven.
Door op “toevoegen individuele inschrijving”(6) te drukken, kunt u een deelnemer inschrijven. U
kiest een deelnemer uit (7), klikt de juiste categorie aan(8) en drukt op “verstuur”(9)
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Door op “toevoegen team inschrijving”, “registreer nwe coach”, “registreer nwe scheidsrechter” of
“registreer nwe official” te klikken kunt u een team, coach, scheidsrechter of official registreren.

