Nieuw systeem FIS-inschrijvingen seizoen 2016-2017
I.

REGISTREREN

Sinds seizoen 2014-2015 heeft de Koninklijke Belgische Ski Federatie een nieuw online systeem voor FISinschrijvingen. Om dit systeem te kunnen gebruiken dienen volgende stappen te worden ondernomen:
PROCEDURE NIEUWE RENNERS:

1) Aanvragen van de FIS licentie via de clubverantwoordelijke
2) Elk geactiveerd lid, kan inloggen op http://fis.sneeuwsportvlaanderen.be
Username:
fis-code van de renner
Password:
SNVlid
3) Na het inloggen dient het wachtwoord te worden veranderd en dienen volgende zaken in orde
gebracht te worden (klik op het potloodje om je account te bewerken):
a. De gehandtekende athletes declaration uploaden* (tekenen en
Inscannen of digitaal tekenen)
b. Het ondertekend inschrijvingsreglement uploaden* (tekenen en
Inscannen of digitaal tekenen)
c. De persoonlijke gegevens vervolledigen
* Bij minderjarige renners dienen de ouders mee te ondertekenen.
Elke renner zal zijn trainer en minstens 1 teamcaptain registreren in het systeem (tenzij die persoon al
door iemand anders werd geregistreerd) die hem mogelijk zal vergezellen op FIS-wedstrijden. Om alles
goed te laten verlopen is het nodig dat iedereen hieraan meewerkt.
PROCEDURE BESTAANDE FIS RENNERS:
1)
2)
3)
4)
5)

Inloggen op je account
Ga naar ‘persoonlijke gegevens’
Druk op het potlood-icoontje om je account te bewerken
Upload het nieuwe ondertekende inschrijvingsreglement
De declaration blijf geldig en moet niet opnieuw geupload worden

II.

INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inloggen op http://fis.sneeuwsportvlaanderen.be
Kalender raadplegen via website FIS of via ‘Calendar’ in online systeem
Klik op ‘FIS aanmeldingen’ (of klik rechtstreeks op een wedstrijd in de kalender)
Klik op ‘Toevoegen nieuw’ (indien rechtstreeks via kalender verdere stappen niet nodig)
Selecteer de gewenste wedstrijd in het drop down menu
Kies de teamcaptain die je ter beschikking hebt (laat dit open als je alleen gaat)
Klik op ‘Save’

Troubleshoot:

1) Ik vind de wedstrijd niet terug in de lijst
Oorzaak 1:
Je FIS punten voldoen niet aan de criteria om te kunnen inschrijven voor deze
wedstrijd.
 Oplossing:
Geen, je komt niet in aanmerking voor deze wedstrijd
Raadpleeg het inschrijvingsreglement voor de criteria
Oorzaak 2:

De wedstrijd is zeer recent op de kalender gezet en is nog niet opgenomen in ons
systeem.
 Oplossing:
Stuur een mail naar fis@sneeuwsportvlaanderen.be om dit
te melden met de vraag om manueel te laten inschrijven.
Wij zorgen voor een update van de kalender.

III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

UITSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD
Inloggen op http://fis.sneeuwsportvlaanderen.be
Kalender raadplegen via website FIS of via ‘Calendar’ in online systeem
Klik op ‘FIS aanmeldingen’
Vink de wedstrijd aan die je wil schrappen
Ga met je cursor over ‘With selected...’
Klik op ‘Delete’ of ‘Verwijderen’

Troubleshoot:

2) Ik kan de wedstrijd niet verwijderen
Oorzaak:
De deadline waarin je wedstrijden kan verwijderen is verstreken
 Oplossing:
Stuur een mail naar de aangewezen teamcaptain voor de

betrokken wedstrijd (fis@sneeuwsportvlaanderen.be in cc) met de vraag om je toch nog af te melden.

Voor vragen bij de hierboven omschreven stappen of andere zaken in verband met dit document, zich wenden
tot:
Peter Van Doren
peter@sneeuwsportvlaanderen.be
Tel:
+32 / 498 92.29.37

