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CARACTERÍSTICAS	  DO	  SISTEMA	  
	  

• ACESSO	  ATRAVÉS	  DE	  MATRÍCULA	  E	  SENHA	  -‐	  FORNECIDA	  PELA	  ABMN	  
OU	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA	  

• O	  ACESSO	  TAMBÉM	  PODE	  SER	  FEITO	  POR	  E-‐MAIL	  E	  SENHA,	  DESDE	  QUE	  
REGISTRADO	  

• PROCESSO	  SIMPLES:	  EM	  3	  PASSOS	  A	  INSCRIÇÃO	  É	  REGISTRADA.	  
o ACESSAR	  
o SELECIONAR	  
o PAGAR	  

• É	  POSSÍVEL	  EDITAR	  A	  INSCRIÇÃO	  ATÉ	  A	  DATA-‐LIMITE	  DA	  COMPETIÇÃO	  
• PARA	  QUEM	  NUNCA	  TEVE	  CADASTRO	  NA	  ABMN,	  É	  POSSÍVEL	  

CADASTRAR-‐SE	  NA	  HORA	  E	  ACESSAR	  A	  INSCRIÇÃO	  DE	  TODOS	  OS	  
CAMPEONATOS	  DISPONÍVEIS	  

• PARA	  CAMPEONATOS	  DA	  ABMN,	  É	  POSSÍVEL	  O	  PAGAMENTO	  POR	  
CARTÃO	  DE	  CRÉDITO	  OU	  DEPÓSITO	  BANCÁRIO	  

• O	  PAGAMENTO	  POR	  CARTÃO	  DE	  CRÉDITO	  ESTÁ	  SIMPLIFICADO	  E	  
SEGURO,	  NÃO	  HAVENDO	  MAIS	  A	  NECESSIDADE	  DE	  SER	  
REDIRECIONADO	  PARA	  OUTRO	  SITE	  DE	  PAGAMENTO	  

• É	  POSSÍVEL	  PAGAR	  A	  ANUIDADE	  DA	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA	  -‐	  SE	  
HOUVER	  ESSA	  OPÇÃO	  -‐	  E	  NA	  HORA	  DESFRUTAR	  DO	  BENEFÍCIO	  DE	  
VALOR	  PARA	  ASSOCIADO	  

• PESQUISA	  PELA	  EQUIPE	  É	  POR	  PALAVRA-‐CHAVE	  E	  MAIS	  ORGANIZADA	  
• SISTEMA	  COM	  RASTREAMENTO	  DE	  TODO	  O	  PROCESSO	  DE	  INSCRIÇÃO	  
• SEGURANÇA	  NA	  COMPROVAÇÃO	  DE	  SUA	  INSCRIÇÃO:	  SE	  A	  MENSAGEM	  

DE	  CONFIRMAÇÃO	  FOR	  EXIBIDA	  NA	  TELA,	  A	  SUA	  INSCRIÇÃO	  ESTÁ	  EM	  
CÓPIA	  PARA	  VOCÊ,	  PARA	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA	  E	  PARA	  O	  
BANCO	  DE	  DADOS	  

• RESUMO	  DE	  PAGAMENTO	  DINÂMICO:	  CONFORME	  O	  ATLETA	  VAI	  
SELECIONANDO	  AS	  PROVAS,	  O	  SISTEMA	  VAI	  EXIBINDO	  O	  CÁLCULO	  DE	  
PAGAMENTO	  

• PRÉ-‐VERIFICAÇÃO	  DE	  DADOS	  E	  JANELAS	  DE	  PROCESSAMENTO	  QUE	  
EVITAM	  ENVIAR	  DUAS	  VEZES	  A	  MESMA	  INSCRIÇÃO	  

• CÓDIGO	  "CAPTCHA"	  PARA	  EVITAR	  O	  PAGAMENTO	  DUPLICADO	  DA	  
INSCRIÇÃO	  POR	  CARTÃO	  DE	  CRÉDITO	  

• ON-‐LINE:	  QUANDO	  FINALIZAR	  A	  INSCRIÇÃO,	  A	  ASSOCIAÇÃO	  
AUTOMATICAMENTE	  JÁ	  CONSEGUIRÁ	  VISUALIZAR	  SUA	  INSCRIÇÃO	  NO	  
SISTEMA	  ADMINISTRATIVO	  
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NOVA	  INSCRIÇÃO	  INDIVIDUAL	  
	  

ENTRANDO	  NA	  INSCRIÇÃO	  

	  
ENDEREÇO:	  https://www.abmn.org.br/inscricao-‐on-‐line/	  

	  

O	  ACESSO	  PODE	  SER	  FEITO	  USANDO	  AS	  COMBINAÇÕES:	  

1. E-‐MAIL	  +	  SENHA	  
2. MATRÍCULA	  +	  SENHA	  

A	  SENHA	  É	  A	  MESMA	  PARA	  AMBOS	  OS	  CASOS.	  	  

1. SE	  NÃO	  CONSEGUIR	  ACESSAR	  COM	  O	  E-‐MAIL,	  TENTE	  COM	  O	  NÚMERO	  
DE	  MATRÍCULA.	  

2. SE	  NÃO	  CONSEGUIR	  ACESSAR	  COM	  O	  NÚMERO	  DE	  MATRÍCULA,	  CLIQUE	  
NO	  BOTÃO	  "ESQUECEU	  A	  SENHA?":	  UMA	  SENHA	  SERÁ	  ENVIADA	  PARA	  O	  
E-‐MAIL	  CADASTRADO	  (MENSAGEM	  DE	  SUCESSO	  ABAIXO)	  
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3. SE	  NÃO	  TEM	  NENHUM	  E-‐MAIL	  ASSOCIADO	  A	  SUA	  MATRÍCULA	  
(MENSAGEM	  DE	  ERRO	  ABAIXO),	  É	  PRECISO	  ENTRAR	  EM	  CONTATO	  COM	  
A	  ASSOCIAÇÃO.	  

	  

SE	  O	  ATLETA	  NÃO	  TEM	  CADASTRO	  NA	  ABMN,	  ELE	  PODE	  CRIAR	  UM	  NOVO	  
CADASTRO	  CLICANDO	  NO	  BOTÃO	  "NOVO	  CADASTRO":	  A	  TELA	  ABAIXO	  IRÁ	  
APARECER.	  

	  

OS	  SEGUINTES	  CAMPOS	  SÃO	  OBRIGATÓRIOS	  E	  NÃO	  SERÁ	  POSSÍVEL	  
PROSSEGUIR	  SE	  OS	  DADOS	  NÃO	  FOREM	  INFORMADOS:	  

1. NOME	  COMPLETO	  
2. E-‐MAIL	  (APENAS	  UM,	  SE	  NÃO	  TEM	  E-‐MAIL,	  PODE-‐SE	  INVENTAR	  UM	  OU	  

COLOCAR	  UM	  FALSO)	  
3. DATA	  DE	  NASCIMENTO	  (FORMATO	  DD/MM/AAAA	  =	  DIA	  COM	  2	  

DÍGITOS/MES	  COM	  2	  DÍGITOS/ANO	  COM	  4	  DÍGITOS)	  
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4. SEXO	  
5. CPF	  
6. ENDEREÇO	  
7. CIDADE	  
8. ESTADO	  
9. CEP	  
10. TELEFONE	  (UM	  BASTA)	  
11. EQUIPE	  

PARA	  PESQUISAR	  A	  EQUIPE,	  O	  FORMULÁRIO	  IRÁ	  MOSTRAR	  O	  RESULTADO	  
CONFORME	  VAI	  ESCREVENDO.	  SE,	  POR	  EXEMPLO,	  DIGITAR	  "COMP"	  O	  SISTEMA	  
IRÁ	  BUSCAR	  TODAS	  AS	  EQUIPES	  (APENAS	  BRASILEIRAS)	  QUE	  TENHAM	  ESSE	  
TERMO	  EM	  ALGUMA	  PARTE	  DO	  NOME	  OU	  DA	  SIGLA:	  

	  

SE	  O	  FORMULÁRIO	  TIVER	  ALGUM	  ERRO	  OU	  ALGUM	  CAMPO	  QUE	  NÃO	  FOI	  
PREENCHIDO	  CORRETAMENTE,	  OS	  CAMPOS	  COM	  ERRO	  SERÃO	  ALERTADOS	  E	  
NÃO	  É	  POSSÍVEL	  PROSSEGUIR	  ENQUANTO	  NÃO	  CONSERTAR:	  

	  

SE	  O	  ATLETA	  TENTAR	  CRIAR	  UM	  NOVO	  CADASTRO	  CUJO	  

-‐ E-‐MAIL	  JÁ	  ESTÁ	  REGISTRADO	  NA	  ABMN	  
-‐ CPF	  JÁ	  ESTÁ	  REGISTRADO	  NA	  ABMN	  
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O	  SISTEMA	  NÃO	  DEIXARÁ	  PROSSEGUIR	  PARA	  EVITAR	  DUPLICAÇÕES:	  

	  

PARA	  PROSSEGUIR,	  PODE	  USAR	  O	  NÚMERO	  DA	  MATRÍCULA	  E	  SOLICITAR	  A	  
SENHA.	  USE	  OS	  CASOS	  INDICADOS	  NA	  PÁGINA	  2.	  

	  

DENTRO	  DA	  INSCRIÇÃO	  
	  

UMA	  VEZ	  DENTRO	  DO	  SISTEMA,	  COM	  O	  CADASTRO	  CRIADO	  OU	  ENTRANDO	  
COM	  A	  COMBINAÇÃO	  MATRÍCULA+SENHA	  OU	  AINDA	  E-‐MAIL+SENHA,	  O	  
ATLETA	  CAIRÁ	  NA	  TELA	  DE	  EVENTOS	  DISPONÍVEIS	  PARA	  INSCRIÇÃO	  ON-‐LINE:	  

	  

É	  UMA	  TABELA	  SIMPLES.	  NO	  CABEÇALHO	  APARECERÁ	  OS	  DADOS	  BÁSICOS	  DE	  
QUEM	  ESTÁ	  CONECTADO.	  NO	  CANTO	  DIREITO	  TEM	  O	  ÍCONE	  "SAIR"	  QUE	  
FINALIZA	  A	  SESSÃO,	  SEJA	  APÓS	  A	  CONCLUSÃO	  DA	  INSCRIÇÃO,	  SEJA	  PARA	  
TROCAR	  DE	  ATLETA.	  

PARA	  INSCREVER-‐SE,	  BASTA	  CLICAR	  NO	  NOME	  DA	  COMPETIÇÃO	  QUE	  QUER	  E	  A	  
TELA	  É	  ATUALIZADA	  COM	  OS	  DETALHES	  DA	  COMPETIÇÃO:	  
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PARA	  VOLTAR	  À	  TABELA	  DE	  COMPETIÇÕES,	  BASTA	  CLICAR	  NO	  BOTÃO	  
"VOLTAR	  À	  LISTA	  DE	  COMPETIÇÕES",	  QUE	  SE	  ENCONTRARÁ	  NO	  TOPO	  E	  NO	  
FINAL	  DA	  TELA.	  

OS	  DETALHES	  DA	  COMPETIÇÃO	  SÃO	  DIVIDIDOS	  EM	  6	  SEÇÕES	  CONTÍNUAS,	  
EXIBIDAS	  NA	  MESMA	  PÁGINA,	  BASTANDO	  ROLAR	  A	  TELA	  PARA	  BAIXO	  PARA	  
VÊ-‐LAS:	  

1. DETALHES	  DO	  EVENTO	  
2. EQUIPE	  
3. PROVAS	  
4. OPCIONAIS	  
5. RESUMO	  PAGAMENTO	  
6. PAGAMENTO/SALVAR	  INSCRIÇÃO	  

	  

1.	  DETALHES	  DO	  EVENTO	  
OS	  DETALHES	  DO	  EVENTO	  SÃO	  INFORMAÇÕES	  BÁSICAS	  DA	  COMPETIÇÃO,	  AS	  
REGRAS	  E	  LIMITES	  DO	  EVENTO,	  E	  OS	  VALORES	  PARA	  PAGAMENTO	  DA	  
INSCRIÇÃO	  E	  TAMBÉM	  OS	  VALORES	  DE	  CADA	  ITEM	  OPCIONAL	  PARA	  COMPRA	  
JUNTO	  COM	  SUA	  INSCRIÇÃO.	  

	  

2.	  EQUIPE	  
É	  ONDE	  VOCÊ	  DEVE	  SELECIONAR	  SUA	  EQUIPE.	  SE	  A	  EQUIPE	  NÃO	  CONSTAR	  NA	  
LISTA,	  VOCÊ	  DEVE	  ENTRAR	  EM	  CONTATO	  COM	  A	  ASSOCIAÇÃO	  PARA	  CRIÁ-‐LA.	  
SÓ	  DEPOIS	  DA	  CONFIRMAÇÃO	  DA	  CRIAÇÃO	  DA	  EQUIPE	  PELA	  ASSOCIAÇÃO	  É	  
QUE	  VOCÊ	  PODERÁ	  SELECIONÁ-‐LA.	  

PARA	  ACHAR	  A	  EQUIPE,	  BASTA	  PESQUISAR.	  É	  PRECISO	  DE	  PELO	  MENOS	  3	  
CARACTERES	  PARA	  INICIAR	  A	  BUSCA,	  CONFORME	  O	  EXEMPLO	  ABAIXO:	  
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3.	  PROVAS	  
É	  LISTADO	  TODAS	  AS	  PROVAS	  DISPONÍVEIS	  PARA	  O	  SEXO	  DO	  CADASTRO	  DO	  
ATLETA.	  PARA	  SELECIONAR	  A	  PROVA,	  CLIQUE	  NO	  "CHECKBOX"	  NA	  PRIMEIRA	  
COLUNA	  OU	  CLIQUE	  NO	  NOME	  DA	  PROVA.	  

PROVA	  NÃO	  SELECIONADA:	  

	  

PROVA	  SELECIONADA:	  

	  

NOTE	  QUE	  O	  CAMPO	  PARA	  COLOCAR	  O	  TEMPO	  DE	  BALIZAMENTO	  SÓ	  
APARECERÁ	  PARA	  AS	  PROVAS	  QUE	  FOREM	  SELECIONADAS.	  

SE	  A	  COMPETIÇÃO	  EXIGIR	  TEMPO	  DE	  BALIZAMENTO,	  O	  ATLETA	  NÃO	  
CONSEGUIRÁ	  SALVAR	  A	  SUA	  INSCRIÇÃO	  SEM	  COLOCAR	  UM	  TEMPO	  DE	  
BALIZAMENTO.	  	  

É	  IMPORTANTE	  SABER	  QUE	  SEM	  SALVAR	  A	  
INSCRIÇÃO,	  ELA	  NÃO	  É	  REALIZADA	  

EXISTEM	  TEMPOS	  MÍNIMOS	  E	  MÁXIMOS	  PARA	  CADA	  PROVA	  E	  SEXO.	  SE,	  POR	  
EXEMPLO,	  O	  ATLETA	  TENTAR	  COLOCAR	  O	  TEMPO	  DE	  14:00.00	  NUMA	  PROVA	  
DE	  100	  LIVRE,	  O	  TEMPO	  SERÁ	  RECUSADO	  E	  O	  ATLETA	  NÃO	  CONSEGUIRÁ	  
SALVAR	  A	  INSCRIÇÃO.	  

A	  LINHA	  DE	  CADA	  PROVA	  SELECIONADA	  FICARÁ	  BEM	  VISÍVEL,	  EM	  AMARELO,	  
PARA	  AJUDAR	  NA	  CONFIRMAÇÃO	  DA	  PROVA	  PARA	  O	  ATLETA.	  
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4.	  PRODUTOS	  OPCIONAIS	  

	  

CADA	  COMPETIÇÃO	  PODE	  TER	  SEUS	  PRODUTOS	  OPCIONAIS.	  A	  COMPRA	  
DESTES	  PRODUTOS	  JUNTO	  COM	  A	  INSCRIÇÃO	  NÃO	  É	  OBRIGATÓRIA,	  PODENDO	  
DEIXAR	  TODAS	  AS	  QUANTIDADES	  EM	  0	  (ZERO).	  

AO	  SELECIONAR	  CADA	  PROVA	  OU	  PRODUTO	  OPCIONAL,	  A	  SEÇÃO	  NÚMERO	  5	  É	  
ATUALIZADA,	  RESUMINDO	  O	  PAGAMENTO.	  

PRODUTO	  OPCIONAL	  ESPECIAL:	  ANUIDADE	  

SE	  EXISTIR	  A	  OPÇÃO	  DE	  ANUIDADE,	  E	  O	  ATLETA	  NÃO-‐ASSOCIADO	  SELECIONÁ-‐
LA	  PARA	  COMPRA,	  OS	  VALORES	  DA	  COMPETIÇÃO	  MUDAM	  PARA	  ASSOCIADOS.	  
MAS	  ATENÇÃO	  ÀS	  REGRAS	  DE	  CADA	  ASSOCIAÇÃO	  QUANTO	  AO	  PAGAMENTO	  
DA	  INSCRIÇÃO	  CONDICIONADO	  AO	  PAGAMENTO	  DA	  ANUIDADE.	  GERALMENTE	  
OS	  VALORES	  DE	  INSCRIÇÃO	  SÓ	  VALEM	  SE	  FOR	  PAGO	  INTEGRALMENTE	  A	  
ANUIDADE	  JUNTO.	  

TELA	  ANTES	  DA	  SELEÇÃO	  DA	  ANUIDADE:	  

	  

TELA	  DEPOIS	  DA	  SELEÇÃO	  DE	  ANUIDADE:	  
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5.	  RESUMO	  DO	  PAGAMENTO	  
A	  SEÇÃO	  DE	  RESUMO	  DO	  PAGAMENTO,	  EXIBIDA	  NO	  ITEM	  ANTERIOR	  ACIMA	  
COMO	  EXEMPLO,	  É	  RECARREGADA	  A	  CADA	  ALTERAÇÃO	  NO	  FORMULÁRIO	  NAS	  
SEÇÕES	  DE	  PROVA	  E	  DE	  OPCIONAIS.	  

SE	  NÃO	  HÁ	  NENHUMA	  PROVA	  OU	  PRODUTO	  OPCIONAL	  SELECIONADO,	  ESTA	  
SEÇÃO	  NÃO	  É	  EXIBIDA.	  

SEM	  NADA	  A	  EXIBIR	  NESTA	  SEÇÃO,	  A	  PRÓXIMA	  SEÇÃO,	  PAGAMENTO,	  NÃO	  É	  
EXIBIDA.	  

O	  SISTEMA	  DE	  INSCRIÇÃO	  ON-‐LINE	  DA	  ABMN	  PERMITE	  QUE	  O	  ATLETA	  ENTRE	  
NOVAMENTE	  NA	  INSCRIÇÃO	  PARA	  ADICIONAR,	  ALTERAR	  OU	  REMOVER	  
PROVAS	  E	  PRODUTOS	  OPCIONAIS.	  

NESTE	  CASO,	  O	  RESUMO	  DO	  PAGAMENTO	  EXIBE	  TAMBÉM	  O	  QUE	  JÁ	  FOI	  PAGO,	  
NO	  VALOR	  INTEGRAL	  (SE	  POR	  ACASO	  EXISTIREM	  DOIS	  PAGAMENTOS,	  UM	  DE	  
R$	  40	  E	  OUTRO	  DE	  R$	  50,	  APARECERÁ	  O	  TOTAL	  PAGO	  DE	  R$	  90),	  E	  POR	  
SUBTRAÇÃO	  RESTANDO	  O	  QUE	  DEVE	  SER	  PAGO	  NAQUELA	  INSCRIÇÃO:	  

	  

	  

6.	  PAGAMENTO	  
TODAS	  AS	  FORMAS	  DE	  PAGAMENTO	  DISPONÍVEIS	  PARA	  A	  COMPETIÇÃO	  
SELECIONADA	  APARECERÃO	  NESTA	  SEÇÃO:	  
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A	  MAIORIA	  DAS	  VEZES,	  EM	  COMPETIÇÕES	  QUE	  NÃO	  SÃO	  DA	  ABMN,	  
APARECERÁ	  UMA	  SÓ	  OPÇÃO:	  

	  

EM	  AMBOS	  OS	  CASOS,	  SÓ	  SERÁ	  POSSÍVEL	  AVANÇAR	  (QUE	  É	  ONDE	  O	  SISTEMA	  
IRÁ	  PROCESSAR	  O	  FORMULÁRIO,	  VERIFICAR	  OS	  DADOS	  E	  -‐	  SE	  TUDO	  CORRETO	  -‐	  
IRÁ	  SALVAR	  A	  INSCRIÇÃO)	  SE	  EXISTIR	  UMA	  OPÇÃO	  SELECIONADA.	  

NO	  CASO	  DE	  CARTÃO	  DE	  CRÉDITO,	  A	  SEÇÃO	  SERÁ	  EXPANDIDA	  PARA	  COLOCAR	  
OS	  DADOS	  DO	  CARTÃO.	  

DIFERENTEMENTE	  DE	  ANOS	  ANTERIORES,	  AGORA	  O	  ATLETA	  NÃO	  SERÁ	  MAIS	  
REDIRECIONADO	  PARA	  O	  PORTAL	  CIELO	  ONDE	  DIGITARÁ	  OS	  DADOS	  DO	  
CARTÃO.	  A	  ABMN	  TEM	  AGORA	  UM	  PROCESSO	  MAIS	  SIMPLIFICADO	  DE	  
PAGAMENTO,	  COM	  O	  ATLETA	  FICANDO	  SEMPRE	  DENTRO	  DO	  PRÓPRIO	  SITE	  DA	  
ABMN.	  

	  

	  

DECLARAÇÃO	  DE	  SEGURANÇA	  DA	  ABMN	  

	  
	   A	   ABMN	   DECLARA	   EXPLICITAMENTE	   QUE	   NÃO	  
ARMAZENA	   NENHUM	   DADO	   DE	   CARTÃO	   DE	   CRÉDITO	  
DIGITADO.	   OS	   DADOS	   SÃO	   ELIMINADOS	   LOGO	   APÓS	   A	  
CONFIRMAÇÃO	  DE	  PAGAMENTO	  (SE	  NÃO	  FOR	  CONFIRMADO	  O	  
PAGAMENTO,	   POR	   CONVENIÊNCIA	   OS	   DADOS	   DO	   CARTÃO	  
MENOS	   O	   CVV	   SÃO	   EXIBIDOS,	   MAS	   PORQUE	   ELES	   SÃO	  
ARMAZENADOS	   EM	   MEMÓRIA	   ESTÁTICA:	   AO	   FECHAR	   O	  
NAVEGADOR	   OS	   DADOS	   SÃO	   PERDIDOS.	   TODA	   TRANSAÇÃO	  
ENTRE	  A	  ABMN	  E	  A	  OPERADORA	  DE	   CARTÃO	  DE	   CRÉDITO	  É	  
REALIZADA	   ATRAVÉS	   DE	   CRIPTOGRAFIA	   SSL	   128	   BITS,	   EM	  
CONFORMIDADE	   COM	   OS	   PROCEDIMENTOS	   DE	   SEGURANÇA	  
DA	  PRÓPRIA	  CIELO.	  
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A	  TELA	  DE	  PAGAMENTO	  COM	  OS	  DADOS	  DO	  CARTÃO	  É	  A	  SEGUINTE:	  

	  

QUANDO	  O	  ATLETA	  JÁ	  TIVER	  UMA	  INSCRIÇÃO,	  E	  FIZER	  ALGUMA	  ALTERAÇÃO	  
CUJO	  VALOR	  DE	  PAGAMENTO	  É	  NULO	  OU	  ABAIXO	  DO	  QUE	  JÁ	  FOI	  PAGO,	  AS	  
OPÇÕES	  DE	  PAGAMENTO	  NÃO	  APARECERÃO,	  MAS	  O	  ATLETA	  AINDA	  ASSIM	  
PRECISA	  SALVAR	  SUA	  INSCRIÇÃO,	  CLICANDO	  NO	  ÚNICO	  BOTÃO	  VERDE	  DA	  
PÁGINA:	  
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FINALIZANDO	  A	  INSCRIÇÃO	  
	  

IMPORTANTÍSSIMO:	  O	  ATLETA	  DEVE	  SEMPRE	  CLICAR	  NO	  BOTÃO	  
"AVANÇAR"	  OU	  "SALVAR	  A	  INSCRIÇÃO",	  COMO	  ILUSTRADO	  NO	  
FINAL	  DA	  SEÇÃO	  6	  DO	  FORMULÁRIO	  DE	  INSCRIÇÃO.	  MESMO	  
ASSIM,	  A	  INSCRIÇÃO	  NÃO	  SERÁ	  CONFIRMADA	  ENQUANTO	  
APARECER	  A	  SEGUINTE	  MENSAGEM	  QUANDO	  A	  TELA	  
RECARREGAR:	  "Esta	  mensagem	  é	  a	  confirmação	  que	  recebemos	  
sua	  inscrição.	  Por	  favor,	  confira	  os	  dados."	  

	  

SE	  ESTA	  MENSAGEM	  NÃO	  FOR	  EXIBIDA	  QUANDO	  VOCÊ	  FINALIZOU	  A	  
INSCRIÇÃO,	  ISSO	  QUER	  DIZER	  QUE	  SUA	  INSCRIÇÃO	  NÃO	  FOI	  SALVA,	  NÃO	  FOI	  
PROCESSADA,	  NENHUM	  E-‐MAIL	  FOI	  GERADO	  E	  NENHUM	  PAGAMENTO	  FOI	  
REGISTRADO.	  

SE	  O	  ATLETA	  TEM	  UM	  E-‐MAIL	  CADASTRADO	  E	  VÁLIDO,	  UMA	  MENSAGEM	  
COMO	  A	  SEGUINTE	  SERÁ	  EXIBIDA	  NO	  TOPO:	  

	  

SE	  O	  ATLETA	  TEM	  MÚLTIPLOS	  E-‐MAILS	  CADASTRADOS	  E	  VÁLIDOS,	  O	  SISTEMA	  
TENTARÁ	  ENVIAR	  PARA	  TODOS.	  
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SE	  NÃO	  EXISTIR	  NENHUM	  E-‐MAIL	  CADASTRADO,	  A	  SEGUINTE	  MENSAGEM	  
SERÁ	  EXIBIDA:	  

	  

EM	  AMBOS	  OS	  CASOS	  -‐	  COM	  OU	  SEM	  E-‐MAIL	  -‐	  A	  CONFIRMAÇÃO	  DA	  INSCRIÇÃO	  
É	  EXIBIDA:	  
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O	  QUADRO	  EM	  LARANJA-‐CLARO	  É	  UMA	  CÓPIA	  EXATA	  DO	  QUE	  É	  ENVIADO	  
PARA	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA	  	  E	  PARA	  O	  ATLETA,	  E	  TODOS	  OS	  DADOS	  
QUE	  CONSTAM	  ALI	  TAMBÉM	  CONSTAM	  ARMAZENADOS	  EM	  BANCO	  DE	  DADOS.	  

PARA	  "FECHAR"	  ESSE	  QUADRO	  LARANJA-‐CLARO,	  CLIQUE	  NO	  CANTO	  DIREITO	  
SUPERIOR	  DELE	  NO	  "X":	  

	  

IMPORTANTE,	  ATENÇÃO:	  A	  ÚLTIMA	  INSCRIÇÃO	  REALIZADA	  É	  A	  QUE	  VALE!	  

SE	  O	  ATLETA	  SELECIONOU	  5	  PROVAS	  NA	  PRIMEIRA	  VEZ,	  DEPOIS	  DE	  ALGUNS	  
DIAS	  ENTROU	  DE	  NOVO	  NA	  INSCRIÇÃO	  ON-‐LINE	  E	  DESTA	  VEZ	  SELECIONOU	  4	  
PROVAS,	  A	  5a	  PROVA	  SERÁ	  ELIMINADA	  DA	  INSCRIÇÃO!	  	  

O	  MESMO	  VALE	  PARA	  ALTERAÇÕES:	  SE	  O	  ATLETA	  SELECIONOU	  OS	  100	  LIVRE	  
NA	  PRIMEIRA	  VEZ,	  E	  NA	  SEGUNDA	  VEZ	  DESELECIONOU	  OS	  100	  LIVRE	  E	  
SELECIONOU	  OS	  100	  COSTAS,	  VALE	  OS	  100	  COSTAS.	  

O	  E-‐MAIL	  SEGUE	  O	  MODELO	  A	  SEGUIR,	  MUDANDO	  O	  CABEÇALHO	  DE	  ACORDO	  
COM	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA:	  
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SE	  VOCÊ	  NÃO	  RECEBEU	  O	  E-‐MAIL,	  PRIMEIRO	  VERIFIQUE	  SE	  SEU	  E-‐MAIL	  ESTÁ	  
CORRETAMENTE	  ESCRITO	  (POR	  EXEMPLO,	  NÃO	  EXISTE	  "hotmail.com.br",	  mas	  
sim	  "hotmail.com").	  DEPOIS	  VERIFIQUE	  NA	  SUA	  CAIXA	  POSTAL	  OS	  SPAMS,	  POIS	  
A	  MENSAGEM	  PODE	  TER	  SIDO	  MARCADA	  ERRONEAMENTE	  COMO	  SPAM.	  E	  POR	  
ÚLTIMO	  COMUNIQUE	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA,	  PORQUE	  ELA	  TERÁ	  A	  
CÓPIA	  DO	  E-‐MAIL	  E	  PODERÁ	  LHE	  ENCAMINHAR	  A	  CÓPIA.	  

	  

EDITANDO	  A	  INSCRIÇÃO,	  ALTERANDO	  E	  
INCLUINDO	  PROVAS/TEMPO	  DE	  BALIZAMENTO	  
	  

O	  SISTEMA	  DE	  INSCRIÇÃO	  ON-‐LINE	  DA	  ABMN	  PERMITE	  AO	  ATLETA	  SEMPRE	  
EDITAR	  SUA	  INSCRIÇÃO	  EM	  QUALQUER	  MOMENTO	  ATÉ	  A	  DATA-‐LIMITE	  
IMPOSTA	  PELA	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA.	  

A	  DATA-‐LIMITE	  CORRESPONDE	  ÀS	  23	  HORAS	  E	  59	  MINUTOS	  DA	  DATA-‐LIMITE,	  
HORÁRIO	  DE	  BRASÍLIA.	  

PARA	  EDITAR	  QUALQUER	  INSCRIÇÃO	  JÁ	  REALIZADA,	  O	  PROCESSO	  É	  O	  MESMO	  
DE	  NOVA	  INSCRIÇÃO:	  

1. ENTRAR	  NO	  SITE	  https://www.abmn.org.br/inscricao-‐on-‐line/	  
2. ENTRAR	  COM	  A	  MATRÍCULA	  E	  SENHA	  
3. SELECIONAR	  A	  COMPETIÇÃO	  
4. ALTERAR,	  REMOVER	  OU	  INCLUIR	  AS	  PROVAS,	  TEMPOS	  DE	  

BALIZAMENTO	  E	  OS	  PRODUTOS	  OPCIONAIS	  
5. SE	  HOUVER	  VALOR	  A	  PAGAR,	  SELECIONE	  A	  FORMA	  DE	  PAGAMENTO	  E	  

CONTINUE	  
6. SE	  NÃO	  HOUVER	  VALOR	  A	  PAGAR,	  SALVE	  A	  INSCRIÇÃO	  
7. UMA	  MENSAGEM	  DE	  CONFIRMAÇÃO	  É	  EXIBIDA	  NA	  TELA	  E	  UM	  E-‐MAIL	  É	  

ENVIADO	  PARA	  O	  ATLETA	  E	  PARA	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA	  

NÃO	  HÁ	  LIMITES	  PARA	  ALTERAÇÃO	  DE	  INSCRIÇÃO.	  O	  QUE	  LIMITA	  É	  A	  DATA-‐
LIMITE	  DE	  INSCRIÇÃO	  DE	  CADA	  CAMPEONATO,	  FIQUE	  ATENTO	  NA	  ÚLTIMA	  
COLUNA	  DA	  TABELA	  DE	  COMPETIÇÕES	  DISPONÍVEIS	  PARA	  INSCRIÇÃO:	  
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POR	  FIM,	  LEMBRE-‐SE	  SEMPRE:	  O	  REGULAMENTO	  DA	  COMPETIÇÃO	  É	  
SUPERIOR	  A	  QUALQUER	  INFORMAÇÃO	  QUE	  ESTEJA	  DISPONÍVEL	  NA	  INSCRIÇÃO	  
ON-‐LINE.	  SE,	  POR	  EXEMPLO,	  O	  REGULAMENTO	  DIZ	  QUE	  SÓ	  PODE	  INSCREVER	  2	  
PROVAS	  POR	  ETAPA	  E	  ERRONEAMENTE	  ESTÁ	  CONFIGURADO	  NA	  INSCRIÇÃO	  
ON-‐LINE	  QUE	  PODE	  INSCREVER	  3	  PROVAS	  POR	  ETAPA,	  VALE	  O	  QUE	  DIZ	  O	  
REGULAMENTO.	  

EM	  CASO	  DE	  DÚVIDAS	  SOBRE	  REGULAMENTO,	  LIMITES	  DE	  PROVAS,	  VALORES,	  
DATAS	  E	  LOCAIS,	  SEMPRE	  CONSULTE	  A	  ASSOCIAÇÃO	  ORGANIZADORA.	  

	  

CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
	  

PROBLEMAS	  COM	  ACESSO	  AO	  FORMULÁRIO	  NA	  PÁGINA	  DA	  ABMN	  
PRATICAMENTE	  SÃO	  DEVIDO	  AOS	  SEGUINTES	  ITENS:	  

• JAVASCRIPT	  DESABILITADO,	  É	  PRECISO	  ATIVAR;	  
• NAVEGADOR	  ANTIGO	  (INTERNET	  EXPLORER	  8)	  
• ALGUM	  DADO	  ESTÁ	  INCOMPLETO	  E	  POR	  ISSO	  NÃO	  DÁ	  PARA	  CONCLUIR	  

O	  PROCESSO	  
• O	  MODO	  DE	  PRIVACIDADE	  DO	  NAVEGADOR	  	  ("MODO	  ANÔNIMO")	  ESTÁ	  

LIGADO	  OU	  ALGUM	  SOFTWARE	  DE	  PRIVACIDADE	  ESTÁ	  IMPEDINDO	  O	  
ACESSO	  COMPLETO	  AO	  SITE	  

• O	  ATLETA	  ESTÁ	  ACESSANDO	  O	  SITE	  SEM	  O	  CERTIFICADO	  DE	  
SEGURANÇA	  (SSL).	  O	  ENDEREÇO	  QUE	  ELE	  VER	  TEM	  QUE	  TER	  O	  
CADEADO	  DE	  SEGURANÇA	  (https)	  

	  


