הרשמה למשחקי האולימפיאדה ה – -11נתניה 2018
בסימן  70שנה למדינת ישראל

מנהל/ת הרשמה יקר/ה,
במסגרת הרישום לאולימפיאדת הילדים ה  11בנתניה  ,2018אנו רוצים להעביר לך הסבר קצר על
השימוש במערכת ועל הדרך לרשום בה את המשתתפים שלכם בענפים השונים .אנא בצעו את
ההרשמה כלשונה על מנת לייעל את הרישום.
אנו ממליצים לכם להשתמש באתר האינטרנט של האולימפיאדה ) (www.sog.co.ilעל מנת
להתעדכן בתקנונים ובענפים המשתתפים בתחרות עוד טרם ביצוע תהליך הרישום.

להלן רשימת הענפים והגילאים המשתתפים באולימפיאדת הילדים .2018
כדורסל  3X3ה'  -ו' בנים
כדורסל  3X3ט' בנים
כדורסל  3X3ה'-ז' נכים בנים
כדורסל  3X3ה'  -ו' בנות
קט רגל  5X5ה'  -ו' בנים
קט רגל  5X5ה'  -ו' בנות
אופניים ה' -ו' רק לרשומים באיגוד האופניים ) -פ.ספורט ,אופניים לכולם ,רוכבים תחרותיים(
אתלטיקה ה' -ו'
אתלטיקה ז' -ח'
ברידג' עד כיתה ט'
ג'ודו ה' -ו'
התעמלות אומנותית  2003-2010ב'-ט'
התעמלות קרקע ומכשירים ד' -ו'
התעמלות קרקע ומכשירים ז' -ט'
טניס שדה ה'  -ו'
טקוואנדו ד' -ה'
טקוואנדו ו'-ז'
כדורמים ה' -ו' בנים
כדורמים ה' -ו' בנות
כדוריד ו' בנים
כדוריד ו' בנות
כדורעף דשא ה' -ו' בנים
כדורעף דשא ה' -ו' בנות
כדורשת ה' -ו' בנות
כדורשת ז' -ט' בנות
פטאנק ג' -ט'
שחמט ג' -ט'
שחייה ה' -ו' בנים ובנות
שחייה ז' -ח' בנים ובנות

כתובת מערכת הרישום ולביצוע ההרשמה:

את הקישור לאתר ההרשמה ,תקבלו באופן אישי דרך התאחדות הספורט
לבתי הספר בישראל ,או דרך מפקחי משרד הספורט.
מסך הכניסה:
מיד עם הכניסה למערכת ההרשמה ,ייעלה המסך הבא:

אם הינכם נרשמים שכבר ביצעתם רישום בעבר ,תוכלו להיכנס למערכת עם הנתונים
הקודמים .במקרה שבו שכחתם את הסיסמה ,תוכלו לבצע שיחזור מתוך דף הכניסה
)עקבו אחר ההוראות(.

אם הנכם משתמשים בפעם הראשונה במערכת ,הקליקו על כניסה ראשונה להרשמה
למערכת הרישום ותגיעו אל המסך הבא:

מלאו בקפידה את הפרטים הנדרשים להרשמה ,ומייד עם סיום הזנת הפרטים ,כולל דואר
אלקטרוני בר תוקף וזמין )חשוב מאוד( ,על מנת שתוכלו לקבל אליו את אישור הרישום
לענפי הספורט לתחרויות .בחרו שם משתמש וסיסמה כרצונכם.

הזנת הפרטים כולם הכרחית והם למעשה פותחים עבורכם במערכת הרישום תיק רישום
כולל הפרטים שהזנתם ,ובהמשך את הענפים להם אתם רושמים את המשתתפים.
מסך הכניסה מחדש:
עם סיום הזנת הפרטים האישיים ,הדואר האלקטרוני שם המשתמש והסיסמה ,תופנו אל דף
הכניסה מחדש.

הקלידו את שם המשתמש שבחרתם ואת הסיסמה בדיוק על פי מה שרשמתם בתהליך
ההרשמה הראשוני.ולאחר מכן תועברו ישירות אל העמוד האישי שלכם.

העמוד האישי שלכם במערכת הרישום:
כעת תוכלו לבצע הרשמה לענפי הספורט השונים דרך הקישור "פתח הרשמה חדשה"
המופיע כעת בתפריט העליון ,אנא הגיעו מוכנים מראש לקראת התהליך הזה ומדויקים כמה
שניתן במספר המשתתפים והקבוצות.

עמוד הזמנת ענף ספורט חדש:
עם האישור יעלה המסך ובו רשימת הענפים בהם תרצו לקחת חלק.
סמנו את הענפים בהם אתם רוצים לקחת חלק ,אשרו את הענפים שבחרתם ,ואשרו את
הטופס.

ברגע לחיצה על "אשר הרשמה" יתקבל מייל אל כתובת המייל איתה נרשמתם ,מייל
נוסף אל מחלקת הספורט המארגנת ומייל נוסף כגיבוי לשמירה אצלנו.

זה המסך המתקבל מסיים את חלק בחירת הענפים אליהם נרשמתם.

הרישום הפרטני של הספורטאים:
לאחר בחירת הענפים תוכלו לעבור לרישום הספורטאים בצורה פרטנית.
מנהל/ת הרשמה יקר/ה,
מצ"ב הסבר על הרישום הפרטני של הספורטאים:
במסגרת רישום לאולימפיאדת הילדים ה  11בנתניה  ,2018אנו רוצים להעביר לך הסבר קצר
במערכת על הדרך לרשום בה את המשתתפים שלכם בצורה פרטנית ומדויקת לענפים השונים .אנא
בצעו את ההרשמה כלשונה תוך הקפדה על פרטי הספורטאים על מנת לייעל את הרישום.
זכרו ,בתום רישום כל ספורטאי אתם מסמנים באישור ) (Vאת אמיתות הפרטים.
בתום ההרשמה הענפית ,תוכלו לשלוח במרוכז את הפרטים והם ישלחו בטופס אל מטה
האולימפיאדה ,ואליכם ואל מערכת הרישום אלינו לגיבוי .כך לגבי כל ענף וענף.
אנו ממליצים לכם להכין מבעוד מועד את שמות הספורטאים )שם פרטי ושם משפחה( ,תאריך
הלידה ,תעודת הזהות שלהם ,הכיתה ומידת החולצה.
הכתובת לביצוע הרישום הפרטני הינה אותה הכתובת בה ביצעתם את הרישום הראשוני,
ובעזרת אותו שם משתמש ואותה סיסמה .במידה ושכחתם את הסיסמה תוכלו לבצע שחזור סיסמה
דרך עמוד הכניסה למערכת .שחזור הסיסמה יישלח אל כתובת המייל איתה ביצעתם את הרישום
בחלק הראשון.
מסך הכניסה:
מיד עם הכניסה למערכת ההרשמה ,ייעלה המסך הבא:

על מנת לרשום את הספורטאים יש להיכנס דרך שם משתמש והסיסמה שלכם זו שביצעתם
איתם את תהליך הרישום הרגיל .במקרה שבו שכחתם את הסיסמה ,תוכלו לבצע שיחזור מתוך
דף הכניסה.
זהו העמוד אליו תופנו מיד עם כניסתכם למערכת .פרטיכם האישיים ורשימת הענפים שלכם
יופיעו בעמוד הזה .על מנת לרשום משתתפים ,לחצו על "הוסף משתתפים" ) להלן פעולה "("1

לאחר לחיצה על "הוסף משתתפים" תועברו אל דף רישום/עדכון הספורטאים) .להלן פעולה
 .(2,3יש למלא בקפידה את הנתונים כולל כל הנתונים ,ולאשר ע"י סימון  Vאת הפרטים,
אמיתותם וע"י כך נרשם הספורטאי למערכת .יש לחזור על הפעולה לכל ספורטאי מחדש.

חשוב לזכור! ללא סימון תנאי ההרשמה לא ניתן להכניס את הספורטאי לרשימה ולבצע שליחה
סופית של הטופס.
עם סיום רישום המשתתפים לכל ענף ,עיברו אל כפתור "השלמת ההרשמה" ושילחו את
הרשימה למארגנים .עותק מהשליחה יגיע גם אליכם.

ברגע לחיצה על "שלח את הרשימה שלי לאולימפיאדה" יתקבל מייל אל כתובת המייל
איתה נרשמתם ,מייל נוסף אל הוועדה המארגנת.
במידה ונתקלתם בבעיה בתהליך הרישום ,נא לשלוח מייל אלינו כולל מספר נייד ושם
הרשות ,ואנו נחזור אליכם במהירות האפשרית.
כתובת המייל לבקשת עזרה בתהליך:
info@mediaconcept.co.il

הערות ועצות:
רצוי להגיע כמה שיותר מוכנים עם רשימת הענפים לרישום ,כך שכל מה שנותר לכם זה
לסמן את הענפים הרצויים ,ולאשר את הרישום .עם סיום ואישור ביצוע הרישום יתקבל דואר
אלקטרוני המסכם את הענפים שנרשמתם אליהם ,ובקשה לתשלום ,הכוללת סיכום של
הסכום לתשלום ע"פ מספר הענפים.
סך של  ₪ 120לקבוצה.
בברכה,
מנהלי אולימפיאדת הילדים.

