Para efetuar inscrições em provas, siga os passos abaixo:
Selecione o Torneio/Etapa disponibilizado para inscrição e clique na Lupa que corresponde ao
Atleta, campo com título “Nome Cavaleiro/Atleta”.

Busque o(a) Atleta que deseja inscrever. A busca é feita por E-mail ou Número do CPF
cadastrados no sistema. Clique na seta que fica ao lado do campo ID para efetuar a inscrição.

Se o(a) Atleta não consta na lista, clique no botão ”Cadastrar Novo”.
Será exibida a tela para que você efetue o cadastro do(a) Atleta.
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Preencha os dados do(a) Atleta e clique no botão “Gravar”.

Pronto, o(a) Atleta está cadastrado(a) e poderá ser inscrito(a) de acordo com as regras das
Provas disponíveis. Não será necessário cadastrar esse(a) Atleta novamente.
IMPORTANTE!
- Se o(a) atleta for menor de idade ou não tiver CPF, selecione no campo “Tipo Doc” a opção
“Sem Doc.”. Esse cadastro não será considerado Usuário do Sistema, mas o(a) Atleta é apto(a)
a ser inscrito(a) em Provas;
- A opção de documento CNPJ não habilita inscrição em Provas;
- Se a “Entidade” selecionada for igual a CHSA ou ECHSA, isso será confirmado pela
Administração do CHSA.
Prossiga a inscrição selecionando o Animal. Para isso clique na Lupa que corresponde ao
Animal.

ATENÇÃO!
Se o seu Animal é registrado no Studbook da ABCCH, você NÃO PRECISA CADASTRAR ESSE
ANIMAL. Por cortesia da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO BRASILEIRO
DE HIPISMO todos os animais registrados já constam no cadastro de animais do sistema de
torneios do CHSA
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Busque o Animal que deseja inscrever. A busca é feita por Nome, Número de Registro ou
Número do Microchip. Clique na seta que fica ao lado do campo ID para efetuar a inscrição.

Se o seu Animal não consta na lista, clique no botão ”Cadastrar Novo”.
Será exibida a tela para que você efetue o cadastro do Animal.

Preencha os dados do seu Animal e clique no botão “Gravar”.

Pronto, o Animal está cadastrado e poderá ser inscrito de acordo com as regas das Provas
disponíveis. Se o seu animal já consta na lista, basta selecioná-lo.
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Prosseguindo a sua inscrição. Se você precisar dos serviços de Estabulagem ou Quarto de Sela,
clique na opção desejada no menu “Hospedagem”.

Ao clicar o sistema irá exibir mensagem indicado o sucesso escolha.

Prossiga sua inscrição selecionando, no Menu de Provas, a(s) prova(s) que deseja participar.

Selecione o Tipo de Participação na Prova (Categoria), de acordo com as opções disponíveis.
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Depois de selecionado Tipo de Participação o sistema pedirá uma confirmação.

Confirme a inscrição e pronto! A mensagem abaixo indica que o conjunto está inscrito. E a
opção selecionada constará como já marcada.

Para fazer uma Nova Inscrição considerando outro Conjunto, não precisa sair do sistema. Basta
clicar no botão “Nova Inscrição”.

Repita todo o processo e sucesso em sua nova inscrição!
Para visualizar e conferir o extrato dos serviços e provas confirmados, clique no botão “[+] VER
MINHAS INSCRIÇÕES”.

Para ocultar o extrato, clique no botão “[-] OCULTAR MINHAS INSCRIÇÕES
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