
MANUAL RINGKAS PENDAFTARAN PESERTA
SISTEM KEJOHANAN OLAHRAGA

Sistem ini boleh digunakan dengan peluncur web seperti Mozilla Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer dan lain2 yang sesuai.

Dapatkan alamat laman web pendaftaran dari urusetia kejohanan.
Taipkan alamat laman web pendaftaran di bahagian URL, seperti contoh dibawah

LOGIN MASUK

i. Masukkan username dan password pada ruangan seperti di bawah dan klik
’Login’.

ii. Paparan menunjukkan bahagian Kategori Peserta yang hendak dibuat
pendaftarannya.

Klik bahagian yang
hendak didaftarkan.



PENDAFTARAN PESERTA DAN ACARA

i. Paparan menunjukkan senarai peserta bagi kelas yang tersebut. Di bahagian
bawah paparan terdapat ruangan untuk membuat penambahan peserta.

Paparan untuk menambah peserta akan dipaparkan

Isikan Nama penuh, No Kad Pengenalan dan Tarikh Lahir dan klik ”Tambah”.
Klil "Cancel" untuk kembali ke laman sebelumnya.

ii. Paparan menunjukkan senarai peserta yang telah ditambah. Tiada acara yang
didaftarkan pada peserta tersebut. Klik pada nama peserta tersebut untuk
mengedit maklumat peserta ataupun untuk mendaftarkan acara bagi peserta
tersebut.

Bahagian yang hendak
didaftarkan.

Klik untuk tambah
peserta.

Klik pada nama untuk edit
atau menambah acara.



iii. Paparan berikut adalah untuk mengedit atau mendaftarkan acara peserta.

 Sebarang perubahan pada
maklumat peserta hendaklah
dilakukan di sini dan klik ”Update”.

 Jika hendak membuang peserta
yang telah dimasukkan, klik
”Delete”.

 Klik ”Cancel” jika tiada sebarang
perubahan hendak dilakukan.

 Pendaftaran acara peserta hendaklah
dilakukan disini.

 Klik pada kotak kecil di sebelah kiri
setiap acara. Tanda  akan
ditunjukkan.

 Jika hendak menghilangkan tanda
tersebut, klik sekali lagi di kotak
tersebut.

 Setelah semua acara yang hendak
didaftarkan di pilih, klik
”UpdateAcara”.

 Pendaftaran acara hanya akan
diterima jika memenuhi syarat dan
peraturan pertandingan.

Perhatian : Perubahan untuk maklumat peserta dan acara peserta dilakukan
secara berasingan. Butang ”Update” tidak akan membuat pendaftaran acara dan
begitu sebaliknya, butang ”UpdateAcara” tidak akan mengemaskini maklumat
peserta.

iv. Paparan menunjukkan senarai acara peserta yang telah ditambah.

v. Langkah diulangi untuk menambah peserta yang lain. Untuk menambah peserta
dalam kelas yang lain, klik pada bahagian kelas peserta yang tersebut.

Ruang untuk edit
maklumat peserta.

Ruang untuk mengubah
acara peserta.

Tanda X menunjukkan acara
yang telah didaftarkan.

Bilangan acara yang
didaftarkan juga dipaparkan.

Menunjukkan bilangan
peserta yang telah didaftarkan

untuk setiap acara.



PENDAFTARAN ACARA BERPASUKAN (LARI BERGANTI-GANTI)

i. Klik seperti di bawah.

ii. Paparan berikut akan ditunjukkan.

Klik bahagian yang
hendak didaftarkan.

Masukkan nilai 1 jika
menyertai.
Biarkan 0 jika tidak
menyertai.
Klik Simpan apabila
selesai.



iii. Selepas acara berpasukan didaftarkan, pendaftaran peserta untuk acara
berpasukan akan wujud di pendaftaran peserta.

CETAK MAKLUMAT PENDAFTARAN

i. Setelah semua peserta siap didaftarkan berserta acara-acara yang diambil,
cetakan boleh dilakukan dengan klik ”Cetak”.

Terdapat 3 pilah mencetak yang boleh dilakukan.
a. Cetak Daftar - mencetak pendaftaran
b. Cetak Semak - menyenaraikan peserta untuk setiap acara
c. Cetak Kad Peserta - mencetak kad peserta

Klik untuk mencetak senarai peserta
mengikut pilihan anda.

Pendaftaran peserta
bagi acara berpasukan


