Inschrijven voor een sportfeest

1. Overzicht van de sportfeesten
Onder ‘Sportwerking’ in Wall-e vind je een overzicht van alle sportfeesten.

2. Je afdeling inschrijven op een sportfeest
Stap 1: Je opent het sportfeest waarvoor je je afdeling wilt inschrijven.
Stap 2: Schrijf je afdeling in.

Stap 3: doorgeven voor welke disciplines je afdeling zich inschrijft.
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Je hoeft enkel aan te geven met hoeveel korpsen/groepen/teams jouw afdeling zich inschrijft.
Indien je kiest voor 0, ben je niet ingeschreven voor deze categorie.

Let op: hier zijn wel enkele regels die je moet volgen:
• Vanaf 3 korpsen voor één discipline groepsvendelen moet er minstens 1 hoofdgilde
ingeschreven worden.
• Bij het inschrijven van een hoofdgilde, moet je minstens 1 gewone gilde inschrijven.
• Per ingeschreven Tamboer, moet er minstens 1 gilde ingeschreven zijn.
• Vanaf 3 korpsen voor één discipline wimpelen moet er minstens 1 keurwimpelgroep
ingeschreven worden.
• Bij het inschrijven van een keurwimpelgroep moet er minstens 1 basiswimpelgroep
ingeschreven zijn.
• Indien je afdeling zich inschrijft voor piramide of dansen gemengd, kunnen jullie zich niet meer
inschrijven voor de meisjes- of jongensdiscipline afzonderlijk.
• Enkel in Oost-Vlaanderen & Antwerpen: voor het touwtrekken kan je je afdeling maximum
inschrijven met 1 touwtrekploeg.

3. Inschrijven voor een keurwimpelen of hoofdgilden
vrije reeks
Indien je afdeling zich inschrijft voor een vrije reeks keurwimpelen of hoofdgilden, ben je verplicht ook
de uitvoerder en titel van jullie keuzenummer in te vullen

4. Inschrijven voor individuele sporten
Inschrijven voor individueel sporten kan je onderaan het inschrijfformulier.
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Stap 1: Klik door naar de discipline waarvan je de inschrijvingslijst wil bewerken.

Stap 2: Selecteer onderaan in de lijst ‘Niet ingeschreven leden’ de leden die je wil inschrijven voor
deze discipline

Stap 3: Voeg deelnemers toe die effectief gaan aantreden op het sportfeest.

Stap 4: Verwijder eventueel foutieve inschrijvingen door ze bovenaan in de lijst ‘Ingeschreven leden’
te selecteren en op ‘verwijder deelnemer(s)’ te klikken.
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Stap 5: sla alles op (rechts onderaan de pagina) en keer terug naar je afdelingsinschrijving.

5. Je inschrijving afronden en opslaan.
Wanneer je alle disciplines hebt aangevuld, sla je je inschrijving op.
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