
15º Fes(val Shaolin do Norte – INSCRIÇÕES ON LINE – PASSO A PASSO

ETAPA 1> Leitura do manual e coleta dos dados dos atletas 

ETAPA 2> Formulário Inscrição - Preenchimento dos dados da Delegação: Árbitros, Staff & 
Atletas 

ETAPA 3>  Envio da Inscrição e Recebimento de e-mail para aguardar link de pagamento. 

ETAPA 4> Recebimento do Link de Pagamento  

ETAPA 5> Recebimento da Confirmação do Pagamento e Resumo da inscrição 

ETAPA 2> Preenchimento dos dados da Delegação: Árbitros, Staff & Atletas 

TELA 1 

NOME DA ESCOLA: Favor preencher com o nome da Academia que será representada por sua 
delegação. Caso não tenha nome, por favor, preencher com o nome do Professor 
Responsável pela Academia. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Favor preencher com o nome do Chefe da Delegação (Professor 
responsável pela Academia ou pessoa indicada por ele que estará acompanhando a 
Delegação no Fes(val). 

Documento (CPF): favor preencher com o número de documento do Professor Indicado 
acima. 

E-mail: Favor preencher com um endereço eletrônico para comunicação com o Professor 
Responsável. 

Endereço: Favor preencher com o endereço da Academia. Caso não tenha endereço, favor 
indicar o local onde os atletas treinam. 

Cidade / Estado / Pais / CEP : Se referem ao endereço da Academia ou local onde os atletas 
treinam.(CEP = Código Postal) 

TELA 2 

RESUMAO DA TELA 1 (Editável): Aqui aparecerão os dados preenchidos na TELA 1 para sua 
verificação com a possibilidade de editar caso verifique algum erro. 

Botões: Nomear Árbitro / Nomear Staff / Inscrever Atleta / Inscrever Combinado ou Grupo 

Nomear Árbitro: Ao clicar no botão Nomear Árbitro, abrirá uma janela para inscrição do 
árbitro de sua delegação (nome e CPF). Caso haja mais de um árbitro favor clicar novamente 
no botão para inscrevê-lo. Na tela irá aparecer o resumo das nomeações com a possibilidade 
de editar cada um deles ou excluir caso verifique algum erro. 

Nomear Staff: Para nomear os ajudantes de sua Delegação favor clicar no botão Nomear 
Staff. Para incluir o seguinte favor clicar novamente no botão. Na tela irá aparecer o resumo 
das nomeações com a possibilidade de editar cada um deles ou excluir caso verifique algum 
erro. 
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AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E DOS GRUPOS APARECERÃO NA TELA SEGUINTE. 

TELA 3 

Inscrever Atleta: Favor preencher para cada atleta de sua delegação os seguintes dados: 

NOME DO ATLETA: nome completo do par(cipante 
CPF : número do documento do par(cipante ou de seu responsável legal no caso de menores 
de idade. 

Data de Nascimento: favor indicar o ano/mês/ dia de nascimento do par(cipante 
Masculino / Feminino: favor indicar gênero 
(Esses dois dados serão u(lizados para classificar o atleta segundo a categoria por idade 
descrita no Manual de Inscrição). 

Úl(mo Ka( aprendido: favor indicar o úl(mo ka(/ro(na cujo aprendizado já foi finalizado 
pelo par(cipante. (Caso já tenha finalizado o 7º ka( em diante, sugerimos a par(cipação 
como staff ou observador de Arbitragem.) 
(Esse dado será u(lizado conforme tabela descrita no Manual de Inscrição). 

Irá compe(r em: Favor indicar se o atleta irá par(cipar apenas em ka(s/ro(nas do Es(lo 
Externo; apenas em ka(s/ro(nas do Es(lo Interno; ou se irá par(cipar com ka(s/ro(nas de 
ambos os Es(los Externo e Interno. 

(Na TELA SEGUINTE será feita a indicação das ro(nas de par(cipação desse atleta. Só após a 
finalização desse atleta que será permi(do inscrever o próximo.) 

TELA 4 e/ou 5 

PARA AQUELES QUE IRÃO PARTICIPAR COM ESTILO EXTERNO 
Cabeçalho: ESTILO EXTERNO  

NOME do Alteta & Categoria de idade – No cabeçalho dessa tela aparecerá o resumo da tela 
anterior com o nome do atleta e categoria por idade para o Es(lo Externo, para que possa 
preencher as ro(nas que ele irá fazer. 

Modalidade Mãos Livres Shaolin do Norte: é obrigatória a par(cipação com uma ro(na 
Shaolin do Norte. (As possibilidades para cada atleta irão aparecer conforme dados 
preenchidos na TELA 3). 

Modalidade Armas Médias:  Deverá escolher apenas uma Ro(na de uma das armas médias 
conforme a regra do Manual de Inscrição. 

Modalidade Armas Longas: Deverá escolher apenas uma ro(na de uma das armas longas 
conforme regra do Manual de Inscrição. 

Modalidade Outros Es(los Externos: Deverá escolher até duas ro(nas. 

Modalidade Combinado Es(lo Externo: Deverá escolher apenas uma ro(na. 

TELA 4 e/ou 5  
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PARA AQUELES QUE IRÃO PARTICIPAR COM ESTILO INTERNO 
Cabeçalho: ESTILO INTERNO  

NOME do Alteta & Categoria de idade – No cabeçalho dessa tela aparecerá o resumo da tela 
anterior com o nome do atleta e categoria por idade para o Es(lo Interno, para que possa 
preencher as ro(nas que ele irá fazer. 

Taijiquan Ro(na 128 Movimentos 
Modalidade Individual: Se for par(cipar individualmente deverá indicar qual parte da ro(na 
irá realizar. 
Modalidade Grupo: Se for par(cipar em Grupo deverá indicar qual parte da ro(na irá 
realizar. 

Modalidade Outras Ro(nas de Es(lo Interno: deverá indicar quais Ro(nas irá realizar. 

TELA 6 – Inscrição para Grupo e Combinado 

Deverá indicar qual ro(na cada atleta irá par(cipar. 

TELA 7 – Tela dos Resumos 

RESUMAO DA TELA 1 (Editável): Aqui aparecerão os dados preenchidos na TELA 1 para sua 
verificação com a possibilidade de editar caso verifique algum erro. 

RESUMO DA TELA 2 (Editável): Aqui aparecerão os Árbitros e os Staffs inscritos na delegação. 

RESUMO DA TELA 3 + 4 + 5 + 6 : Aqui aparecerá o nome de cada atleta e as ro(nas que irá 
par(cipar. 

Valores da Inscrição: Aparecerá o cálculo do valor da Inscrição para cada atleta e o total 
acumulado para a delegação. 

Botões: Nomear Árbitro / Nomear Staff / Inscrever Atleta / Inscrever Combinado ou Grupo 

Nessa TELA aparecem novamente os botões para con(nuar a incluir os demais atletas. 


