WERKWIJZE AANMELDEN/INSCHRIJVEN VOOR BADMINTON-TOERNOOI
Instructie
Printscreen
1.
Ga naar de website van badminton:
http://badmintonnederland.toernooi.nl/

2.
Zoeken naar het gewenste toernooi kan
via intoetsen van b.v. de speel-locatie,
maar b.v. ook door in het menu
onderaan te kiezen voor de optie
“inschrijving open”. Dan worden alle
toernooien getoond waarvoor de
inschrijving op dit moment open staat.

3.
De lijst van openstaande toernooien
wordt onderaan de pagina getoond. Let
op: er zijn vaak meerdere tabbladen!
Klik op een toernooinaam of de blauwe
button “inschrijven” rechts van de
toernooinaam.

4.
Vervolgens komt men in het infoscherm
van het desbetreffende toernooi met
meerdere tabbladen:
- organisatie
- inschrijven
- onderdelen waarvoor men kan
inschrijven en hoeveel er aangemeld
zijn per onderdeel
- overzicht van spelers die ingeschreven
zijn voor het toernooi
- het toernooireglement in detail
uitgeschreven. Hier staat ook wat de
inschrijfkosten zijn en hoe deze
betaald moeten worden.

5.
Ga naar het tabblad “inschrijven”. In dit
geval kun je alleen online inschrijven
met een account. Er zijn ook toernooien
waarvoor je éénmalig kunt aanmelden,
maar als men aan meerdere toernooien
meedoet, is het verstandig een account
voor het jeugdlid aan te maken (scheelt
invoeren van data).
Tenslotte kan opgave voor een toernooi
ook via een mail naar de toernooicommissie, maar dat staat dan in het
reglement vermeldt.
6.
Maak een account aan voor het jeugdlid
als je dat nog niet hebt en log
vervolgens in met je loginnaam en
wachtwoord. Denk bij het aanmaken
van je profiel ook je bondslidmaatschapsnummer, clubnaam en
speelsterkte in te vullen.
Kies vervolgens voor “online inschrijven
met je huidige account.
7.
Vervolgens kom je in 5-stappenplan
waarvan de eerste stap het reglement
is. Lees dit goed door en klikje het vinkje
onderaan voor akkoord aan”

8.
Vul bij stap 2 de persoonsgegevens in of
aan en controleer deze. Let op:
sommige velden zijn verplicht om in te
vullen (b.v. een tel.nr.)
9.
Vul bij stap 3 in aan welke onderdelen
men tijdens het toernooi wil meedoen.
Bij dubbelspel dient hier ook de naam
en lidnummer van de partner ingevuld
worden.
Als men aan een dubbelspel wil mee
doen, maar geen partner heeft, kan men
dit bij stap 4 aangeven.

10.
Bij stap 4 kan men opmerkingen
plaatsen bij de inschrijving. Dit kan met
de term ‘wanted’ als men een
dubbelspel wil spelen, maar geen
dubbelspel-partner heeft (die wordt dan
willekeurig gezocht door de organisatie)
of b.v. een opmerking te maken over de
gewenste speelsterkte.
11.
Controleer bij stap 5 de inschrijving en
maak je inschrijving definitief ! Je krijg
via mail een bevestiging van je
inschrijving voor het toernooi.

