Magyar Labdarúgó Szövetség

INTEGRÁLT FUTBALL ALKALMAZÁS
E-nevezés beadása

E-nevezés beadása (SZSZB Megye átdolgozott tájékoztató)
Sportszervezet oldali előfeltételek
A Sportszervezet – Kapcsolattartói menüpont beállításainál a Verseny ügyintéző jogosultság igen-re állítása után tud dokumentumokat feltölteni és enevezéseket beadni a kapcsolattartó. Minden egyesületnél van ilyen ügyintéző! (Ezt a menüt a Megyei Igazgatóság arra jogosult munkatársa és az egyesület
adminja – azaz elnöke – tudja kezelni és a jogosultságot beállítani)

Így ezek a személyek látni fogják a megfelelő menüpontot amiben az igényléseket be tudják adni és azokat nyomon tudják követni.

1. lépés
A Dokumentum feltöltés és az e-nevezés folyamata mindig a sportszervezettől indul ami a Sportszervezetek – Dokumentumok menüpont alatt érhető el.
A sportszervezet megadja az új felvitel gomb megnyomása után a Dokumentum típusát.

A Típusnál kiválasztjuk mit szeretnénk feltölteni (kötelező dokumentumok: NAV igazolás, Önkormányzati igazolás, Társadalmi szervezet kivonata)!
Lehet még kell, ha változás van az egyesületnél: alapszabály, aláírási címpéldány, bírósági végzés a változásról
A típus és az új fájl gomb megnyomása után az ügyintéző feltölti a nevezés mellékleteiként kötelezően csatolandó dokumentumokat, majd ment és bezár
gombbal elmenti azt.
Ha rossz dokumentumot csatolunk be adott típushoz, akkor a Visszaállítás gombbal törölhetünk még a mentés előtt. A mentés után pedig a főmenü „Töröl”
gombbal tehetjük meg a törlést!

2. lépés
A felvitt Dokumentumok feltöltése után az ügyintéző a Sportszervezetek – Versenyeztetés – e-Nevezés menüpont alatt tudja rögzíteni csapatai
nevezési adatait.

A sportszervezet e-nevezés ügyintéző az Új felvitel gomb megnyomásával tudja megadni a szükséges alapadatokat.
A sportszervezetnek minden korosztályos csapatát egyesével kell beneveznie a bajnokságba! A nevezési felületen valamennyi sort ki kell tölteni
értelemszerűen, utána a Ment és bezár gombra kell kattintani!
Csatolunk egy megye kettes megyei felnőtt nevezési MINTÁT
A Sportágnál a Labdarúgást kell kijelölni, a 2018/2019-es évad, alap versenyrendszer, SZSZB a szervezet, az alaptípus amatőr, stb…

A ment és bezár gomb megnyomása után feljön az Adatok ellenőrzése. Itt az elnök személyét át kell emelni, a képviselő adatait, edző adatait is be kell írni,
orvos adatait is. Minden sort ki kell tölteni, különben nem enged továbblépni a rendszer. (ahol nincs orvos, vagy fizioterapeuta, ott elég csak 1-1 karaktert
beírni a sorokhoz, csak legyen valami odaírva és továbbenged a program)
Ezután a lap alján található Adatok rendben klikkelésével a Dokumentumok ellenőrzését követően a Megerősítés fülön az ügyintéző a Nyilatkozat
generálása mező megnyomásával a számítógépére letölti a nevezéshez szükséges 5 oldalas nyilatkozatát, amit kitöltve cégszerű aláírás után visszatölti a
kijelölt helyre.
Nyilatkozat (5 oldalas) :
1. oldal: Sportszervezet sorsolással kapcsolatos kéréseinek feltüntetése
2. 3-4. oldal: Nyilatkozat az egyesülettel kapcsolatosan
3. oldal: Nyilatkozat, hogy a sportpálya a sportszervezet tulajdonában van, vagy sem

A Beadom a nevezést gomb megnyomása után a csapat nevezése beadott státuszba kerül.
Az MLSZ ügyintézői ellenőrzés után hiányos, elfogadott vagy elutasított státuszt adhatnak. Hiányos státusz esetén a megjegyzés „dobozban” lája a
sportszervezet ügyintézője, hogy mit kell pótolnia.

