Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus
Hieronder kan je stap voor stap volgen hoe je de start 2 run sessie van je club dient aan te vragen en
hoe je nadien de deelnemerslijst kan doorgeven.

A. Aanvragen Start 2 run sessie
1. Meld je aan bij Alabus (indien je geen account hebt op Alabus dan zal je de nodige informatie voor
de start 2 run moeten doorgeven aan de secretaris zodat hij/zij de aanvraag in orde kan brengen)
2. Ga naar het tabblad EVENT

3. Klik op NIEUW voor de aanmaak van een nieuw event, je krijgt dan volgende scherm bovenop je
Alabus te zien.

4. Vul in (VOLG DEZE RICHTLIJNEN GOED OP!)
Naam: afkorting club STR NJ 2018 (zie voorbeeld ->)
Begin: de juiste startdatum van de start 2 run
Einde: de juiste einddatum van de start 2 run
Type meeting: kies voor start2run
Soort: hier kan je niets invullen
5. Klik op OK. Het event is nu aangemaakt en staat zichtbaar in Alabus, met status Pre-request.

6. Vul nu verder aan:
Bijkomende naam: indien er meerdere afdelingen zijn kan je hier de juiste locatie aangeven
Bij terrein kan je de juiste locatie ook aangeven (deze dient wel bij de terreinen van de club te zijn
opgenomen)
verantwoordelijke 1: vul hier de gegevens in van de contactpersoon voor start 2 run! Deze gegevens
worden gebruikt om reclame te kunnen maken op de website www.atletiek.be
Bij Bijkomende informatie kan nog extra informatie toegevoegd worden zoals het begin uur , de
trainingsdagen (bij omschrijving) en de deelnameprijs.

7. Voeg daarna nog de disciplines toe (dit zijn de afstanden die je organiseert). Klik hiervoor op het
verticale tabblad discipline
Je krijgt nu onderstaand blad te zien. Onderaan kan je op gebruik sjabloon klikken.

Dan krijg je volgende kader te zien. Selecteer nu de afstanden die je zal organiseren. Kies telkens
voor alle categorieën mannen én vrouwen.

De gekozen afstanden staan nu bij disciplines van je aangemaakte event.

8. De aanvraag van je start 2 run is gedaan. Het event zal worden geaccepteerd indien alle gegevens
volledig en correct zijn ingevuld. Je kan nu ook met een gerust hart aan de start 2 run beginnen.
Voor het toevoegen van de deelnemerslijst: zie verder.
9. Heb je toch nog vragen of lukt er iets niet, stuur dan een mailtje naar liesl@atletiek.be of bel naar
Liesl Van Barel: 02/474.72.21.

B. Registratie van Start 2 Run-leden
De deelnemers worden in ALABUS ingevoerd net zoals een atleet met een wedstrijdvergunning
of een recreant.
In ALABUS bestaat een button voor Start 2 Run-lidmaatschap:
De kostprijs voor de Start 2 Runner blijft ongewijzigd: €6,50 per sessie van 10 (tot 15) weken.
Een Start 2 Runner kan ten allen tijde omgezet worden naar een statuut van recreant of
competitieatleet. De controle hiervan zal aan het einde van elk sportjaar door de administratie
van de Vlaamse Atletiekliga gebeuren. Hierop wordt de definitieve bijdrage voor het lid
berekend.
De volgende gegevens zijn minimaal nodig voor de invoer in ALABUS:
naam-voornaam-geslacht-geboortedatum-volledig adres.

C. Diploma’s
1. Geef voor al je aangevraagde organisaties aparte deelnemerslijsten door. De lijst dient ten
laatste 3 weken na de start van de sessie op Alabus te staan.
2. De diploma’s worden verstuurd van zodra de lijst werd nagekeken. Dit gebeurt ten laatste in
de 6de week van je organisatie. De diploma’s worden naar de secretaris verstuurd. Indien je
de diploma’s op een ander moment of andere plaats wenst te ontvangen stuur je een mail
naar liesl@atletiek.be
3. Van zodra de diploma’s worden verstuurd zal de start 2 run als afgesloten worden
gemarkeerd in Alabus. Je kan dus altijd zelf nakijken of de start 2 run werd verwerkt.
4. Heb je toch nog vragen of lukt er iets niet, stuur dan een mailtje naar liesl@atletiek.be of bel
naar Liesl Van Barel: 02/474.72.21.

