
HANDLEIDING REGISTRATIE PBAJCC OLVE JEUGDLEDEN 

STAP 1 : elk jeugdlid ontvang een eigen uitnodigingsmail voor het toernooi met de toernooigegevens,
met vermelding van een accountnaam en een wachtwoord. 
OPGELET : dit wachtwoord zal regelmatig wijzigen, gebruik steeds het wachtwoord van de laatst ontvangen mail  

de leeftijdsreeksen waar je kan voor inschrijven 

de disciplines waar je kan voor inschrijven 

inloggegevens

LINK naar de inlogpagina

laatste dag inschrijvingen!!!

BELANGRIJK :

* De server laat maar toe dat twee accounts tegelijkertijd ingelogd zijn.  
Probeer dus je inschrijving zo snel mogelijk af te ronden en de applicatie terug af te sluiten.
* Elke inschrijving of wijziging moet je opslaan. Inschrijvingen of wijzigingen die je niet opslaat worden niet geregistreerd
* Verlaat de applicatie via de  knop "opslaan/wijzigen inschrijving" of annuleer actie en/of sluit af.
Sluit dus niet gewoon het venster van je browser of sluit je browserprogramma niet af als je nog ingelogd bent.



STAP 2 : open via de link in de mail de inlogpagina en geef accountnaam (opgelet : identiek zoals vermeld in mail!)
 en wachtwoord in.
BELANGRIJK : als er meer dan 2  leden tegelijkertijd inloggen, kan je een  foutmelding krijgen.  
Je krijgt ook een foutmelding  als wij  toevallig op dat ogenblik je inschrijvingen aan het raadplegen/behandelen zijn.
Wacht dan even en /of probeer  later opnieuw

STAP 3 : het scherm met de toernooien waarvoor je kan inschrijven wordt geopend.
Ook toernooien die reeds zijn afgesloten blijven beschikbaar, zodat je je inschrijving nog kan raadplegen. 

klik op de pluim van het toernooi waar  
* je voor wil inschrijven of
* je inschrijving van wil wijzigen (vòòr deadline) of
* je inschrijving van wil raadplegen
 

NAAM en BVL-lidnummer van de speler staan bovenaan 



klik op ja bij de disciplines waar je aan wil deelnemen
Wil je later nog iets wijzigen, bvb dubbelpartner opgeven,
log dan terug in, kies het toernooi en wijzig of vul aan.
Dit kan zolang de inschrijvingen niet afgesloten zijn.

STAP 4 : je ziet de beschikbare disciplines van het toernooi dat je selecteerde   

sla je inschrijving of wijziging op of annuleer 

STAP 5 : Inschrijving of wijziging opslaan



STAP 4 : VARIANT  voorbeeld van een toernooi met enkel en dubbel als mogelijke disciplines

STAP 5 : VARIANT voorbeeld toernooi met enkel en dubbel als mogelijke disciplines

Als je voor dubbel kiest, dan krijg je de mogelijkheid om 
de naam en club van je partner in te geven.  
Indien je nog geen partner hebt vul dan X in.



STAP 6 :  bevestiging van de inschrijving. Je kan nu stoppen en het scherm afsluiten (kies "stoppen") 
of terug naar het beginscherm gaan en een ander toernooi kiezen (kies "ja")

STAP 6 bis :  je kan ook je actie annuleren . je kan nu stoppen en het scherm afsluiten (kies stoppen) 
of naar het beginscherm gaan en een ander toernooi kiezen of terug naar de inschrijving gaan 
van het toernooi dat je geselecteerd had.

stoppen



Als je een toernooi selecteerd waar je je al voor inschreef, krijg je een bericht

Als je lidgeld nog niet werd betaald of je hebt nog een openstaand saldo op de PBAJCC-toernooien van de
voorbije periode waarvoor de afrekening reeds werd verstuurd en de uiterste betalingsdatum verstreken is,
dan is het mogelijk dat de inschrijving voor het volgende toernooi geblokkeerd wordt.



Als de inschrijvingen afgesloten werden, dan zie dat door de rode veer.
Je kan je inschrijving van dat toernooi nog wel raadplegen


