
З нового сезону  2021/2022 для всіх без виключення чемпіонатів  Федерація

футзалу Києва переходить на систему електронної реєстрації заявки. Для участі в

Чемпіонатах команда зобов'язана в строки, подати  електронну заявку  та надати

до комітету проведення змагань документи передбачені Регламентом.

Система електронної заявки дає можливість оперативно заявити або від заявити

гравця в реєстраційні періоди встановлені регламентом змагань, дати цих періодів

будуть вказані на відповідній сторінці реєстрації а також в особистому кабінеті.

Подача документів за допомогою «Системи електронної заявки» від імені команди

дозволяється Офіційним особам, з підтвердженням подачі документів

індивідуальним електронним кодом.

До вашої уваги  інструкція  заповнення заявки

№1: Реєстрація в системі

Для реєстрації акаунту перейти за посиланням futsalkyiv.com/auth/login

http://futsalkyiv.com/auth/login


Натиснувши зареєструватися, заповніть відповідну форму,та  завантажте

документ, що посвідчує особу.

Подану заявку на створення акаунту буде перевірено протягом 12 годин . У разі

успішної реєстрації на вашу пошту прийде лист з підтвердженням.

№2: Подача заявки

Щоб подати електронну заявку на участь вашої команди, потрібно перейти до

особистого кабінету futsalkyiv.com/auth/login та авторизуватися  за допомогою

Е-mail та паролю які були вказані при створенні аккаунту.

Далі натиснути заявитися в турнір до якого подаєте заявку на участь та заповнити

форму.



2.1 Клуб

Щоб обрати чи створити клуб спочатку спробуйте форму пошуку

якщо клуб не знайдено натисніть створити новий клуб та введіть назву

2.2 Гравці

Щоб додати гравця спочатку спробуйте форму пошуку

знайденого гравця обрати.

якщо гравця не знайдено натисніть додати нового гравця



заповнити данні: ПІБ, дату народження, амплуа

2.3 Представники

Щоб додати представника спочатку спробуйте форму пошуку знайдений профіль

обрати

якщо профіль не знайдено натисніть додати нового представника. Внесені

представники до заявки в кількості не більше трьох осіб  додаються до рапорту

арбітра  та мають право знаходитись в технічній зоні під час матчу (тренер, другий

тренер президент і т.д).

По завершенню заповнену заявку зберегти  та дати згоду на обробку персональних

даних



А також обов'язково завантажити фото документів:

- що посвідчує особу (паспорт старого,нового зразку)

-  заповнена згода на внесення до бази даних УАФ якщо це передбачено

Регламентом.

Подана заявка без завантажених документів на розгляд не приймається

Подану заявку на протязі 12    годин буде перевірено.  У разі прийнятої заявки Ви

отримаєте лист на пошту  і    змогу на завантаження  заявочного листа для друку.

Якщо вашу заявку було відхилено:

- перейдіть до особистого кабінету та перевірте заповненні дані

3. Заявка, відзаявка

Заявка, від заявка гравців можлива лише в трансферний період згідно

Регламенту сезону 2021/22

УВАГА!

Подана заявка  гравців приймається  не пізніше чим  за два дні до

призначеного календарного  матчу.


