
Passo 1: Criar uma Conta 
Visite www.sportdata.org para se registar no evento desejado. 

Para usar SET-Online você tem que criar uma conta de usuário 
unica. Escolha o item Registration no menu principal e siga o 
link para o formulário de inscrição. 
 
Preencha o formulário e aceite os termos e condições gerais. Se 
todos os campos de dados forem preenchidos correctamente, 
um e-mail de activação é enviado para o endereço de email 
fornecido. Para activar sua conta, use o link no e-mail de 
activação ou copie o endereço do link no seu navegador.Deve 
ver uma mensagem em como a conta foi criada com êxito.  
Agora você pode entrar! Faça o Login no menu lateral do site. 
 
Se você não recebeu o email de activação, por favor leia o tópico 
I created an user account, but i didn't get an activation email.  

Passo 3: Criar Clube 

Após o login com sucesso, você tem que criar um  Clube, indo ao 
item de menu My club/team data. Agora apenas tem que dar um 
nome completo ao Clube, uma abreviação e o País. Esses dados 
poderão ser alterados a qualquer momento. 
 
Por favor, certifique-se que o seu Clube ainda não existe na 
Base de dados.  

Passo 2: Ligar - se 

Faça login com seu usuário (Username) e senha (Password) no 
Team/Club Login (lateral do website). Se você estiver registado 
com êxito, o menu My Master Data aparece sob o menu 
principal. Aqui você pode também alterar seus dados de usuário, 
se necessário (por exemplo, endereço de email). Deve também 
ver o seu nome na Team / Club Login (topo). 
 
Se o sistema se desligar imediatamente após o login, por favor 
leia o tópico Why do i get logged out immediately after log on?  
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Passo 4: Criar Competidores 
Escolha o item My competitors do menu My Master Data. 

Para criar um novo competidor escolha o  Add new competitor. 
Preencha o formulário com os dados correctos (nome, data 

nascimento, género e nação são os fundamentais) e clique no 

botão Send. Se ja existir um competidor com aquele nome será 

adicionado [1] para distinguir e clarificar. 

Pode consultar e editar a lista dos seus competidores em List of 
competitors. Neste passo criou a sua equipa de atletas 

registados pelo seu clube. Falta inscreve-los nos eventos... 

 
Passo 5: Escolher o evento no calendário 
Escolha o menu Event Calendar ou na página inicial e seleccione 
the III OPEN INTERNATIONAL KARATE UNAM. 
 
ATENÇÃO:Só poderá inscrever atletas e clubes se o estado da 
prova estiver activo: ACTIVE (datas de registo validas).  
 

 
 
Passo 6: Registrar competidores no evento escolhido 
Depois de abrir a sub pagina do evento, escolha o botão Entries. 
Este menu tem as opções do menu My individual entries, My 
team entries, Add individual nomination and Add team 
nomination. 
 
Os items My individual entries e My team entries listam as 
suas entradas já realizadas para este evento. Nesta lista você 
também pode cancelar as entradas.  
As inscrições são realizadas ao escolher Add individual 
nomination e Add team nomination. 
 
Add individual nomination - Adicionar inscrições individuais  
Use o botão para esse efeito. Agora tem que escolher um 
competidor do seu clube (já registados anteriormente) e uma ou 
mais categorias em que ele irá participar, a partir das listas de 
selecção.  
 
Add team nomination - Adicionar Inscrições Equipa (Kata)  
No primeiro caso, você terá de indicar um nome para a nova 
equipe (Ex.: UNAM-A ou UNAM-B). Depois que selecionar os 
competidores que integram a equipa seleccione as categorias a 
partir das listas de seleção. 
  
ATENÇÃO: Só serão apresentadas as categorias em que o 
competidor está elegivel a participar (atraves do sexo e a idade).  
 
PARABÉNS! Estão agora registrados com sucesso para o 
OPEN INTERNACIONAL DE KARATE UNAM!  

Posteriormente a este processo, serão contactados pela Organização, a confirmar as inscrições (as quais pode rever, editar, 
consultar, imprimir a qualquer momento através do website) e a disponibilizar os dados de pagamento das mesmas. 
Mais informações: openkarate@gmail.com 


