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Teams registreren voor de competitie in Ultimate Central
1. Navigeren naar het betreffende event op Ultimate Central en vervolgens in het linkermenu de

optie 'Registreren' en daarna de gewenste optie. De stappen hieronder gaan uit van één
teamregistratie. Hieronder een voorbeeld.

2. Selecteer de gewenste divisie en klik op 'Next: start registering'



3. Selecteer het team, of maak een nieuw team aan. Klik vervolgens op 'Next: team info'.
4. Vul de competitie vragenlijst in en klik op 'Next: add to cart'.
5. Kies bij de Winkelwagen voor de optie 'Pay with Bank Transfer'. Let op: dit is puur een handeling

om de inschrijving af te ronden, want er wordt niet via Ultimate Central betaald

6. Vink de optie 'I have followed, or will follow, the above instructions.' aan en klik vervolgens op
'Checkout'.



7. De teamregistratie is nu succesvol afgerond.

Spelers registreren voor de competitie  in Ultimate Central
Spelers kunnen in veel gevallen gelijk worden ingevuld bij de teamregistratie. De andere optie is om via
de ‘Beheer roosters’ functie spelers toe te voegen. Het account waarmee de teamregistratie is gedaan
kan de spelers toevoegen.

1. Navigeer naar het betreffende event en klik op Registreer.

2. Klik op ‘Bewerkt Spelers’



3. Via deze pagina kunnen spelers aan het team worden toegevoegd.  Met de zoekfunctie kunnen
bestaande spelers worden opgezocht en toegevoegd. Ook is het mogelijk om spelers nieuw aan
te maken.

4. Het kan zijn dat de spelers registraties als ‘niet compleet’ worden aangemerkt. Dat is geen
probleem. De competitie admin kan deze registraties met bulk-acties op geaccepteerd zetten en
zal dit regelmatig doen in de aanloop naar de deadline voor de spelerslijsten.

5. Als de gewenste spelers zijn toegevoegd, is de spelerslijst registratie afgerond.

Spelers toevoegen na deadline
Alle spelers die na de spelerslijst deadline worden toegevoegd worden ‘extra spelers’ genoemd in de
reglementen die betrekking hebben op de Ultimate competities. Extra spelers worden doorgaans
aangemeld door een mail naar competitie@nfbultimate.nl te sturen met het verzoek om de betreffende
speler toe te voegen. Teams kunnen vervolgens de speler zelf toevoegen op Ultimate Central waarna de
organisatie deze op geaccepteerd zet, of de organisatie voegt de betreffende speler toe aan het team. De
specifieke regels met betrekking tot het toevoegen van extra spelers wordt in de reglementen van de
competitie beschreven.
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