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.

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 XXXX (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.

Registratie van Start 2 Run-leden
In ALABUS bestaat een button voor Start 2 Run-lidmaatschap:
Het Start 2 Run statuut is hetzelfde als het statuut van Recreant maar wij vragen om deelnemers
aan Start2 Run activiteiten in te geven onder dit profiel zodat de federatie de instroom via deze
activiteiten kan blijven opvolgen.
Start 2 Runners zijn dus aangesloten bij de club voor het hele sportjaar. Zij die opstarten in het
najaar, net voor de start van het nieuwe seizoen, worden automatisch overgedragen naar het
volgende seizoen (en dan pas aangerekend).

Diploma’s
Voor het bekomen van de diploma’s volstaat een mail naar paula@atletiek.be met vermelding van
het aantal brevetten per afstand (5km – 10km) .
Diploma’s worden afgeleverd op basis van de deelnemers die geregistreerd zijn in Alabus.
Vanaf 2021 worden enkel nog diploma’s voorzien voor 5km en 10km.

