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1. Deelnemende ploegen inschrijven
1.1 Inschrijven
Van 18 december tot 17 januari is het mogelijk om de ploegen van jouw club in te schrijven voor
deelname aan de competitie. Doorloop voor de inschrijving de volgende stappen.
1. Open Google Chrome of Firefox en ga naar volta.atletiekunie.nl en log in. De
inschrijfpagina blijkt niet goed te werken in internet Explorer. Gebruik daarom dus
altijd een andere internet browser.

2. Tegelijkertijd met het ontvangen van deze mail heb je ook een mail ontvangen van
volta@atletiekunie.nl. In deze mail zit een link voor het aanmaken van een account zodat je
jouw vereniging in kan schrijven voor de competitie. Volg de instructie in deze mail om een
account aan te maken. Let op, heb je deze mail niet ontvangen dan kan het zijn dat deze in
je spam is beland. Ook kan het zijn dat jij niet bij ons bekend was als competitie of organisatie
contactpersoon. Neem in dat geval contact op met de secretaris van je vereniging of met
competitie@atletiekunie.nl.

3. Het inlogscherm verschijnt. Voer hier jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op
“inloggen”.

4. Voor het inschrijven van alle teams van jouw vereniging en het aanmelden als
wedstrijdorganisatie voor een competitie wedstrijd klik je in de linkse menu balk op
“Competitie” en klik op “Registratie”.

5. Na het openen van dit tabblad verschijnt er een overzicht van alle tot dan toe ingeschreven
competitieploegen van jouw vereniging. Het kan zijn dat er hier al een aantal ploegen zijn
ingevuld, dit zijn dan de ploegen die deelnemen aan een geplaatste competitie (NK Teams,
Senioren 1e en 2e divisie). Klopt het overzicht van de geplaatste ploegen niet? Neem dan
dringend contact op met competitie@atletiekunie.nl.

6. Om ploegen aan te melden voor niet geplaatste competities klik je rechtsboven op de knop
“Aanmelden Ploegen”.

7. Vervolgens kun je alle ploegen voor niet geplaatste competities aanmelden. Let op, Het
eerste veld dat je te zien krijgt is voor de mannen/jongens ploegen van jouw
vereniging. Wanneer je deze aantallen in hebt gevuld klik je links boven op vrouwen.
Op dit veld doe je hetzelfde maar dan voor alle vrouwen/meisjes ploegen van jouw
vereniging. Vul daarna onderin de contactgegevens in van de persoon die dat jaar de
verdere inschrijvingen van de ploegen doet voor de wedstrijden.

8. Heb je alle aantallen van de teams van jouw vereniging ingevuld? Klik dan onderin op
opslaan. Hierna kom je op het volgende overzicht:

In dit overzicht zie je onder het kopje inschrijfkosten de kosten die de inschrijving van één ploeg
in de betreffende categorie zijn. Schrijf je in het bovenstaande voorbeeld twee mannen en twee
vrouwen ploegen in bij de U20/U18 competitie dan kost je dit dus per ploeg €105,-.
9. Kijk hier goed of alle aantallen van de door jouw ingeschreven teams kloppen. Kloppen deze
niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:
10. Heb je te weinig teams ingeschreven? Klik dan rechtsboven op toevoegen.

Selecteer vervolgens de juiste competitie:

Vul vervolgens het juiste aantal ploegen in en het geslacht van de ploeg (mannen of
vrouwen) en klik op opslaan.

11. Heb je te veel teams ingeschreven? Klik dan op de prullenbak achter de betreffende
competitie en vervolgens op “Ja”.

12. Hierna klik je bovenin op de knop toevoegen. Selecteer nu de juiste competitie en vul de
correcte aantallen in. Let op, doordat je eerder de ingeschreven teams voor die categorie
hebt verwijderd moet je zowel de mannen- als vrouwenteams opnieuw moeten invullen.
Deze stappen zijn hetzelfde als de eerder genoemde stappen bij punt 10.

13. Tot slot is het ook nog mogelijk om combiteams te vormen. Dit kan enkel bij de categorieën
Senioren 3e Divisie, Master, U20/U18 Junioren, C Junioren en D Junioren. Bij de 2e divisie
of hoger is dit niet mogelijk. De combiteams worden op de volgende manier ingeschreven:
Bij het overzicht waar je de aantallen van je teams in vult ga je naar het veld “Combiploeg
met” bij de betreffende categorie waar je een combiploeg aan wil melden.

Vervolgens typ je hier de naam van de betreffende vereniging in met wie jij een combiploeg maakt.

Klik op de naam van de vereniging met wie je de combiploeg maakt. Sla vervolgens de inschrijving op.
In je het totaal overzicht van je ingeschreven ploegen zie je nu bij welke categorie je de combiploeg
hebt aangemeld en met welke ploeg.

Let op, alleen de club die de ploeg heeft aangemeld ziet dit in zijn overzicht. De andere club hoeft niet
nogmaals een combiploeg aan te melden!
14. Je hebt nu jouw vereniging aangemeld voor de competitie van het seizoen 2020! In
tegenstelling tot vorig jaar krijg je géén bevestigingsmail van de inschrijving. Wanneer het
overzicht compleet is in het totaal overzicht is je inschrijving helemaal compleet. Tot en met
17 januari 2020 kan je alles nog aanpassen en wijzigen, mocht je met jouw club tot de
conclusie komen dat je toch meer of minder teams aan wil melden. Vanaf 18 januari kan je
dit niet meer zelf doen. Vanaf dan is de mutatieperiode namelijk in gegaan. Wijzigingen kun
je dan alleen nog maar doorgeven per mail naar competitie@atletiekunie.nl.

2. Aanmelden organisatie competitiewedstrijd
Voor de organisatie van een competitiewedstrijd hebben we veel organisatoren nodig. Volgens
paragraaf 12.1 van de competitiebepalingen dient iedere vereniging die deelneemt aan de competitie
zich beschikbaar te stellen voor de organisatie van minimaal 1 wedstrijd. Indien een eigen
accommodatie niet toereikend is, kan worden uitgeweken naar een andere accommodatie.
Wanneer er niet voldoende aanvragen voor organisatie zijn, is de competitieleider bevoegd één van
de deelnemende verenigingen als organisator aan te wijzen. Aanmelding voor de organisatie van een
competitiewedstrijd gaat als volgt.
1. Open Google Chrome en ga naar volta.atletiekunie.nl en log in met jouw gegevens.

2. Tegelijkertijd met het ontvangen van deze mail heb je ook een mail ontvangen van
volta@atletiekunie.nl. In deze mail zit een link voor het aanmaken van een account zodat je
jouw vereniging in kan schrijven voor de competitie. Volg de instructie in deze mail om een
account aan te maken. Let op, heb je deze mail niet ontvangen controleer dan je spam. Ook
kan het zijn dat jij niet bij ons bekend was als competitie of organisatie contactpersoon. Neem
in dat geval contact op met de secretaris van je vereniging of met competitie@atletiekunie.nl.

3. Het inlog scherm verschijnt. Log hier in met jouw eigen gegevens.

4. Voor het als competitiewedstrijd organisator klik je in de linkse menu balk op “Competitie” en
vervolgens klik je op “Registratie”.

5. Vervolgens opent het inschrijfformulier voor de competitieploegen en organisaties van een
competitiewedstrijd.

6. Klik op aanmelden als wedstrijdorganisatie

7. Het volgende schema wordt geopend:

8. Vink in dit schema alle wedstrijden aan waarvoor jouw vereniging zich beschikbaar wil stellen.
Let op, scroll verder naar beneden zodat je alle wedstrijden ziet.
9. Vul onder de naam en emailadres in van de contactpersoon van jouw vereniging die
verantwoordelijk is voor het organiseren van de wedstrijden. Bijvoorbeeld een WOC mail.

10. Bij opmerkingen kun je nog prioritering aangeven voor de door jouw opgegeven wedstrijden.
Bijvoorbeeld, voorkeuren voor wedstrijden etc. Noteer hier ook een opmerking als je de
wedstrijd wil organiseren op de accommodatie van een andere vereniging. Dit kan
voorkomen als de accommodatie van je eigen vereniging is afgekeurd of gerenoveerd wordt.
11. Klik vervolgens op opslaan om de beschikbaarheid als organisatie van jouw vereniging te
bevestigen. Vervolgens kom je weer terug op het overzicht en zie je de data die je hebt
opgegeven.

12. Mocht je je beschikbaarheid aan willen passen kan dat op de volgende manieren: 1. Jezelf
terug trekken als organisator van een wedstrijd. Om dit te doen moet je op de prullenbak
klikken achter de betreffende wedstrijd. Klik vervolgens op “Ja” en de wedstrijd is verwijderd.
13. Wil je jezelf voor een extra wedstrijd beschikbaar stellen? Klik dan op “+ Toevoegen”.

14. Selecteer de competitie en vervolgens de juiste wedstrijd waarvoor jij je alsnog beschikbaar
wil stellen. Vul ook hier opnieuw de gegevens in van het contactpersoon dat verantwoordelijk
is voor de organisatie van wedstrijden binnen jouw vereniging en vul opmerkingen in waar
nodig en klik op opslaan.

15. De wedstrijd is nu toegevoegd aan het overzicht. Eind januari worden de poules ingedeeld en
de organisatoren bekendgemaakt. Mocht jouw vereniging een van de wedstrijden
toegewezen krijgen dan is dat te zien doordat het vinkje onder de kop ‘Toegewezen’ groen is
geworden.
16. De toewijzing van deze wedstrijden zal eind januari gebeuren. Mocht jouw vereniging een
wedstrijd toegewezen krijgen zal het door jouw opgegeven contactpersoon ook een mail
ontvangen hierover.

