
Instrukcja krok po kroku 

 – rejestracji, logowania i zgłaszania się do zawodów poprzez stronę 

www.pifsport.pl 

 

 Zaloguj się na wybrane zawody / bieg ( z listy powyżej).  Np. XXIX BBL 

 

       Ryc. 1 

      Jeżeli masz już konto przejdź do części II. 

      Część I  Rejestracja i logowanie się do strony. 

       Jeżeli nie masz konta na stronie www.pifsport.pl  musisz się zarejestrować.  Ryc. 2 

 

    Ryc. 2 

Wybierz 

zawody  

Zaloguj się 

zarejestruj 

http://www.pifsport.pl/


  Nie masz jeszcze konta  - Wybierz / zarejestruj się ( ryc. 3 ) 

  

   Ryc. 3 

W tej części należy kolejno wypełnić poszczególne pola  podając prawdziwe dane ( chronione są one 

przez odpowiednie zabezpieczenia i służą wyłącznie do celów rejestracji uczestników zawodów  

i publikowania części z nich w komunikatach końcowych z zawodów). 

Pamiętaj też o zapoznaniu się  i wyrażenie zgody na zapisy zawarte w regulaminie strony 

www.pifsport.pl 



 

Ryc. 4 Poprawnie wypełnione pole rejestracji . 

Zapamiętaj lub zapisz : Nazwę użytkownika- login   oraz hasło dostępu. 

Po wypełnieniu poszczególnych okienek  należy kliknąć na niebieskie okienko ( zarejestruj) 

Po zarejestrowaniu się  w każdej chwili możesz zmienić  swoje dane. Ryc. 5 i 6 

  

Ryc. 5 

Mój profil 



 

          Ryc. 6 

Po zarejestrowaniu możesz w każdej chwili, poprawić większość danych, m. in dane dodatkowe, 

kategorie dodatkowe  (  np. wg. potrzeb regulaminu zawodów – np. amator, leśnik itp.). 

 

Część II – rejestracja do zawodów: 

Po zalogowaniu się na swoje konto ( wpisując  swój login  i hasło ) , możesz wybierając zawody i bieg 

zgłosić się  na nie  - wybierając kolejno; 

1. Zawody/ bieg/ dystans. ( ryc. 7) 

2.  Po  zalogowaniu się na swoje konto( ryc. 8 ) 

 

       Ryc. 7 

 

 

 



 

  Ryc.  8  - Po kliknięciu na odp. Dystans  - masz informację że musisz być zalogowany. 

 

 

 

Ryc. 8  Strona logowania – podajesz swój login i hasło  ( zapamiętane w procesie rejestracji ) 

 



 

Ryc. 9 – Po zalogowaniu kliknij na odpowiednią pozycję z listy jak  np. powyżej. 

 

Ryc. 10 – Kliknij na  pasek z napisem „zgłoś się” 

 



 

Ryc. 11 – W tym oknie widać twoje nazwisko i imię na liście zgłoszonych. 

Jeżeli organizator wymaga dodatkowych danych  np. dodatkowa kategoria  lub podanie rozmiaru 

stroju, nr licencji POL lub FIS – te dane możesz poprawić lub dopisać w oknie  „edytuj profil” 

Ryc. 5 

 

Po tych czynnościach jesteś zgłoszony i zarejestrowany do danych zawodów,  

jeżeli organizator pobiera opłatę to może ona być odnotowana na naszej stronie poprzez dodatkowy 

zapis wg. Ryc. Nr 12 

Mój profil 



 

Ryc. 12 Przykładowa lista uczestników z  zarejestrowanymi i przyjętymi opłatami startowymi. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i życzymy sukcesów w imprezach organizowanych 

 i obsługiwanych przez Firmę PIF SPORT.                                                                                          

                                                                                                                  

 


