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Kattints a jobb felső „Regisztráció” menüpontra.
Amennyiben korábban már regisztráltál, Belépés email és Eng. szám.
Megjelenik a regisztrációs űrlap, töltsd ki helyesen, majd alul „Mentés”-re kattints.
A jobb felső regisztrációs mezőben megjelenik a név, és az engedély szám.
Válassz a versenyek közül. Az általad kiválasztott versenynek megjelenik a főbb
paramétere. Alul kattints „Nevezés a versenyre”
6. Megjelenik az „Adataim a versenyhez” űrlap, alul jelöld ki a kis nyíllal „kategória” és
„faktor” (IPSC) a helyes adatot, majd „tovább” kattint, jelöld ki a divíziót (IPSC).
Gyorspontnál csak a kategóriát jelöld be. IMSSU, és Steel – kategória nincs, kattints
„Tovább”.
7. Jelöld be a fegyvernemet (divíziót), majd „Tovább”.
8. Megjelenik a végső regisztrációs tábla, mutatja a szabad helyeket, „Reg” kattints a
Neked megfelelőre. Gyorspont - pirossal jelzi a foglalt helyeket, Steel – láthatod, hogy
van-e szabad hely, IMSSU – a „Reg” azt jelenti, hogy még regisztrálhatsz, IPSC – a
squadban látod a „Reg”, tehát regisztrálhatsz. Összefoglalva az adott időpontban, az
általad kiválasztott squad, pálya, lőállás – kattints a „Reg” –re .
9. Megjelenik a regisztrációt megerősítő ablak, alul „Rögzítés”-re kattints. Amennyiben
változtatni akarsz, jobb felső „x”-el zárd be azt, válassz másik időpontot, sguadot,
lőállást, pályát. Módosítani akarsz divíziót, fegyvernemet, kattints az aktuális
versenyre, majd „Nevezés a versenyre” kezdd elölről.
10. Ellenőrizd a regisztrációdat, kattints az adott versenyre, és középen, alul a
„Versenyzők listája” menüpontra. Előfordulhat, hogy az általad nem megfelelő
időpontban, squadban regisztráltál, törlésre van szükség, ezt a verseny kezelője
teheti meg, kérlek, jelezd!
Egyesületeknek
Küldj e-mailt pardisandor@yahoo.com.
Belépési kód igénylés.
Pl. Verseny: 2015.02.02. Steel Ch, Golden Turul SE. Budapest.
Kérem a regisztrációt, Paksi Pál, 06 20 212 2121
Küldöm a választ, Belépési név: Paksi Pál
Belépési jelszó: akármi
Belépési felület: http://www.mdlsz.com/klubadmin

1. A belépés után kattints felül a versenyedre.
2. Megjelenik egy menüsor, kattints az elsőre „A verseny adatai”. Itt beállíthatod a
versenyed paramétereit. Kérlek, hogy írj be legalább egy nevet, és elérhetőséget,
ahová a téves regisztrációval kapcsolatban fordulhatnak.
3. Elkészültél a verseny adataival, alul „Mentés”. Bezárhatod a lapot, vagy felül „Vissza”.
4. Módosítani, vagy törölni szeretnéd a versenyző regisztrációt kattints a „Versenyzők
kezelése” menüpontra. (A versenyedre kattintva a második menüpont.) A versenyző
nevénél kattints az M= módosítás, vagy X=törlés.
Végül a versenynaptárba kiírt verseny mellé kiírásra kerül a „Nevezés”, amely elnavigál a
regisztrációs honlapra.
További segítség pardisandor@yahoo.com, és a 06 70 612 8420 telefonon.

Eredményes regisztrációt,
Pardi Sándor

