Atl eti ek .nu - de v oordel en
Atletiek.nu is een online applicatie die op
een gebruiksvriendelijke manier iedereen
in staat stelt om hun eigen
atletiekwedstrijd te organiseren, van
online inschrijven tot uitslagen met
persoonlijke diploma’s.

Wij verhuren geen medewerkers om een
wedstrijd te organiseren. De organisatie
kan je nog gewoon doen zoals je gewend
bent, maar wij hopen dat net even iets
makkelijker te maken.

Enkele voordelen op een rijtje:


Alles in de cloud, niets meer downloaden of installeren, direct aan de slag.



Met meerdere personen gelijktijdig voorbereidingen treffen en uitslagen verwerken.



Online inschrijvingen én wijzigingen! Excel is niet meer nodig.



Atleten importeren vanuit een Excel bestand.



Duidelijke juryformulieren.



Live online uitslagen.



Diploma’s in één keer printen.

Bel angri j k e aandachtspunten
Atletiek.nu werkt via je favoriete webbrowser, dat betekent dat je internet nodig hebt als je
in Atletiek.nu wilt werken. Zorg daarom voor een vaste internet aansluiting of deel een
mobiele netwerk van een telefoon.
Wij adviseren je om de internetverbinding ruim voor de wedstrijd goed te testen.

Je eerste competi ti ewedstri j d i n Atl eti ek .nu
Atletiek.nu is gebouwd om eenvoudig mee te beginnen, maar om je toch goed op weg te
helpen hebben we een aantal stappen op een rijtje gezet.
1) Maak een persoonlijk account: www.atletiek.nu/register/
2) Login met je nieuwe account (vergeet het niet te activeren via je email):
www.atletiek.nu/login/
3) Maak je wedstrijd aan: www.atletiek.nu/wedstrijd/create/
In 2015 geheel gratis voor alle scholieren atletiek wedstrijden!
4) Nadat je wedstrijd is aangemaakt, volg het Atletiek.nu Stappenplan op, dat je in je
wedstrijd aantreft. Zo weet je zeker dat je geen instellingen vergeet!
5) TIP: klik op "Stap 0: Kickstart" en selecteer daar de wedstrijd "Template Athletics
Challenge Voortgezetonderwijs" of " Template Athletics Challenge Basisonderwijs" en
vink aan dat je alle instellingen wilt kopiëren. Zo start je met een mooie basis
wedstrijd!

Athl eti cs Chal l enge
Als je Stap 5 hebt opgevolgd heb je nu al de basis instellingen voor een Athletics Champs
wedstrijd! Je doet er verstandig aan om vervolgens het "Atletiek.nu Stappenplan" te volgen.
Je vindt dit stappenplan in het rechter beheer menu. Dit menu verschijnt vanzelf als je er
met je muis overheen beweegt. Zorg dat je de volgende stappen nog even goed controleert
in dit stappenplan:
Stappen uit het Atletiek.nu Stappenplan: 1, 3, 5, 7 & 9.
Vervolgens kun je alle andere verenigingen uitnodigen om hun atleten in te schrijven voor
jouw wedstrijd! (Zie stap 8, we hebben een opzetje gemaakt wat je kunt rondsturen)
Als alle inschrijvingen binnen zijn is het prettig om de volgende stappen nog even goed te
controleren:
Stappen uit het Atletiek.nu Stappenplan: 12, 14 & 15.
Als ook dat allemaal klopt kun je verder met het printen van de startlijsten en eventueel het
printen van etiketten voor op de startnummers (Atletiek.nu Stappenplan: 16 & 17).

V ragen?
Atletiek.nu is wellicht nieuw voor je en we kunnen ons goed voorstellen dat je vooraf, tijdens
of na de wedstrijd vragen hebt.
We helpen je daarbij graag, je kunt ons altijd mailen op support@atletiek.nu

Atl eti ek .nu communi ty
Atletiek.nu is ontstaan vanuit ideeën van atleten, trainers, coaches, organisatoren en allerlei
andere vrijwilligers, net zoals jij!
Wij zijn altijd in ontwikkeling en zijn dan ook op zoek naar jouw ervaringen, verbeterpunten
en suggesties. Daarvoor nemen we soms contact op om naar feedback te vragen, maar we
ontvangen ook regelmatig ongevraagd feedback, graag zelfs!
Heb jij iets waarvan je denkt, dit kan makkelijker, beter, mooier of gewoon anders?
Mail ons! support@atletiek.nu
Is e-mail niet meer helemaal jouw ding, maar social media wel? Laat dan een bericht achter!
Check ons op:

