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Informuję, że Liga Taekwondo Wesołek będzie obsługiwana przez elektroniczny system 

rejestracji zawodników . System stworzony został 

przez Michała Poniewierskiego, który wzorował się na podobnych rozwiązaniach 

w krajach europejskich. Panel rejestracyjny można uruchomić  poprzez stronę 

www.taekwondo-wesolek.pl  ,klikając na przycisk „rejestracja zawodników w menu głównym, 

lub bezpośrednio na stronie http://mipon.pl/liga-taekwondo/ po wybraniu opcji „Logowanie”.

Aby  otrzymać login i hasło, trzeba odpowiednią prośbę, wraz ze swoimi danymi 

i danymi swojego klubu,  przesłać na e-mail  : rapidsrem@poczta.onet.pl.

Po otrzymaniu  Państwa danych i ich akceptacji, organizator prześle Państwu  

login i hasło ,  dzięki którym  możliwe będzie stworzenie swojej bazy zawodników.
 

Opcja zgłoszenia zawodników będzie włączona dwa tygodnie przed zawodami i zostanie 

wyłączona o godzinie 14 w dzień poprzedzający turniej. Do czasu wyłączenia tej opcji,  możesz 

edytować zgłoszenie (dopisywać i usuwać zawodników,  aktualizować ich stopnie, zmieniać 

konkurencje w których startują).  Dzięki temu systemowi chcemy wyeliminować manualne 

pomyłki organizatora, oraz tworzyć indywidualną  listę osiągnięć każdego zawodnika 

„Ligi Taekwondo Wesołek”.

 Poruszanie się po stronie rejestracyjnej zawodów jest bardzo proste i  przejrzyste. 

Poszczególne zakładki, intuicyjnie kierują Cię do kolejnego kroku. Strona jest dostępna 

dla każdego: kibica zawodnika, trenera i każdy z nich ma przypisany odpowiedni poziom 

dostępu, który pozwala pobrać interesujące Cię dane np. czy zostałeś zgłoszony przez klub, 

czy twoje dane startowe są prawidłowe, z kim rywalizujesz w grupie, jakie uzyskałeś wyniki 

poczynając od roku 2010, jaki był wynik klubu, oraz wiele innych informacji w różnych 

konfiguracjach. 

Mamy świadomość  nowatorskiego systemu w Polsce. Jeśli uważasz, że należy 

coś poprawić lub coś jest dla Ciebie nieczytelne, prosimy o email z informacją na adres: 

ponio@o2.pl .  Pomożemy Ci przy pierwszym logowaniu. Kolejne usprawnienie zawodów 

Ligi Taekwondo Wesołek, mają służyć komfortowi pracy organizatorów i trenerów, 

przejrzystości  dla zawodników i mediów. 

W imieniu organizatora życzę udanych startów.                  
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