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Αρ. Πρωτ : 76

Προς: - Σωματεία Μέλη Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

1. Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από έγκριση της Ε.Γ.Ο., από την 1η Μαρτίου 2017
και για ένα μήνα (έως 31/3/2017) θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από την
ΑΕΣΓΒΕ,
εφαρμογή
ηλεκτρονικής
δήλωσης
συμμετοχών.
2. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία θα είναι προσβάσιμη μόνο από
εξουσιοδοτημένους χρήστες (συλλόγους), αποσκοπεί, αφενός μεν, στην
εξοικείωσή τους στο νέο περιβάλλον, αφετέρου δε, στον εντοπισμό και επίλυση
σφαλμάτων που τυχόν θα διαπιστωθούν ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία της κατά το χρόνο που θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.
3. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη
(σύλλογο) να καταχωρεί την δήλωση συμμετοχής των αθλητών/τριών, σε αγώνες
γυμναστικής μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία είναι απλή
και πραγματοποιείται μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον σε έξι βήματα, όπως
περιγράφονται παρακάτω και παρουσιάζονται σε εικόνες που ακολουθούν.
Βήμα 1Ο:

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης (σύλλογος) θα εισέρχεται στην διαδικτυακή
εφαρμογή δίνοντας όνομα και κωδικό πρόσβασης (θα χορηγηθούν από την
ΑΕΣΓΒΕ). Για την είσοδο πατήστε ΕΔΩ

Βήμα 2Ο:

Αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων και δοθεί πρόσβαση στο περιβάλλον, ο
χρήστης θα επιλέγει τη διοργάνωση, μέσα από μία αναπτυσσόμενη λίστα
που θα περιλαμβάνει τους «ενεργούς» (προς δήλωση συμμετοχής) αγώνες.
Ο χρόνος και η διάρκεια που αυτοί (οι αγώνες) θα είναι διαθέσιμοι προς
επιλογή και επεξεργασία από τους χρήστες, θα καθορίζεται από την
σχετική προκήρυξη. Μετά την καθορισμένη ημερομηνία λήξης των
συμμετοχών, το σύστημα θα «κλειδώνει» τον συγκεκριμένο αγώνα και δε θα
επιτρέπει την πρόσβαση.
Διευκρινίζεται ότι κατά την δοκιμαστική λειτουργία, ο παραπάνω χρονικός
περιορισμός θα υπάρχει μέχρι την 31/03/2017.

Βήμα 3Ο:

Εμφανίζεται φόρμα, στην οποία θα γίνονται οι εγγραφές των
αθλητών/τριών. Το σύστημα θα προτείνει μόνο τους αθλητές/τριες του
συγκεκριμένου συλλόγου που είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας
και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ανάλογα με το άθλημα και την
κατηγορία της διοργάνωσης που έχει επιλέξει ο χρήστης. Δεν υπάρχει
περιορισμός στον αριθμό των αθλητών/τριών που θα δηλωθούν κατά τη
δοκιμαστική λειτουργία.

Βήμα 4Ο:

Αφού συμπληρωθεί η φόρμα με τους συμμετέχοντες, ακολουθεί η δήλωση
των αγωνισμάτων (όργανα). Ο χρήστης θα δηλώνει για κάθε αθλητή/τρια τα
όργανα που πρόκειται να συμμετάσχει.

Βήμα 5Ο:

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δήλωση των υποχρεωτικών πεδίων
(προπονητές-στοιχεία επικοινωνίας συλλόγου).

Βήμα 6Ο:

Η δήλωση, είτε αποθηκεύεται προσωρινά και ο χρήστης μπορεί να την
τροποποιήσει, είτε οριστικοποιείται και παύει η δυνατότητα επεξεργασίας
της, εκτός αν δοθεί εκ νέου το δικαίωμα αυτό από τον διαχειριστή.
Μετά την οριστικοποίηση, η δήλωση διατίθεται προς εκτύπωση
προκειμένου να τεθούν οι σχετικές υπογραφές και σφραγίδα του συλλόγου
και η αποστολή της στη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (FAX)
που θα αναγράφει η σχετική προκήρυξη των αγώνων (στη δοκιμαστική
λειτουργία η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση της
δήλωσης και θα παραλείπεται η αποστολή της).

4. Στο πρώτο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα «ενεργοποιηθούν» αγώνες
ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής γυναικών, ενώ σε δεύτερο χρόνο αγώνες
ενόργανης γυμναστικής ανδρών, τραμπολίνο και ακροβατικής γυμναστικής.
5. Για την χορήγηση των απαραίτητων διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης), παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.
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Παράδειγμα δήλωσης συμμετοχής σε αγώνα ρυθμικής γυμναστικής
(η επιλογή του συλλόγου και των αθλητριών είναι τυχαία)
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