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Como fazer uma Inscrição Express, sem necessidade de login no sistema. 

Opção para inscrições de não federados sem fazer login no sistema nem de criar um registo. 

 

1. Aceder ao Orioasis em: http://www.orioasis.pt/oasis/start.php 

2. Posicionar o cursor sobre a opção “Inscrições” 

3. Clicar em “Registar” 

4. Clicar em “Inscrições Express” 

5. Clicar em “ V Ori “Sentir Penafiel” – DE 2013” 

6. Passo 1: Preencher “Dados obrigatórios do responsável pela inscrição” 

7. Passo 2: Escolher opção “Criar clube novo” 

8. Dar nome ao clube/escola e verificar disponibilidade do nome (deverá ser o nome da escola) 

9. Clicar “Utilizar os mesmos contactos do responsável pela inscrição” 

10. Passo 3: Atletas (inscrições) Clicar em “Carregar inscrições a partir de um ficheiro (avançado)” 

11. Clicar em “Descarregar ficheiro de inscrições padrão (fonte)” 

12. Preencher as inscrições no ficheiro usando apenas os campos disponibilizados (no campo SporIdent 

colocar um zero, exceto se o atleta utilizar sportident próprio, nesse caso colocar o numero do sportident 

do atleta ) 

13. Após preencher as inscrições no ficheiro gravar no formato Excel97/2003 

14. Clicar em “Carregar inscrições a partir de um ficheiro (avançado)” – ver exemplo 

15. Clicar em “Choose File” e escolher o ficheiro das inscrições preenchido 

16. Clicar em “Carregar”(aparece um quadro com os dados de todos os inscritos que permite a confirmação 

de todos os dados e efectuar alterações em qualquer um dos campos  

17. Clicar em “Submeter Inscrição” para registar a inscrição 

18. Verificar o registo das inscrições na prova em “Inscrições” e “Consultar” 

 

 

– ver exemplo 

Ano Nasc. Sexo Nome Doc. Id. SportIdent Escalão 

1990 M jose maria 4646465 0 infantil A 

1992 F maria jose 56564466 0 infantil B 

     
iniciado 

     
juvenil 

     
junior 

     
fácil 

     
médio 

     
difícil 

 

http://www.orioasis.pt/oasis/start.php
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:DownloadFile();
javascript:void(0);

