
Регистрација за Авицена Женска Трка – кратко упатство 

 

1. Најавете се со вашиот профил на www.smartrace.club , доколку немате профил 

креирајте нов 

 

2. Откако ќе се логирате го одбирате банерот со логото на Авицена Женска Трка 

 

3. Кликате на копчето РЕГИСТРИРАЈ СЕ 

 

4. Изберете име од листата со клик на корпата или преку копчето Регистрирај нов учесник 

додавате нов учесник 

 
 

5. Ги пополнувате задолжителните податоци во табот ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ , и во табот 

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ 

Правите проверка на податоците и потоа го штиклирате полето ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ СЕ 

http://www.smartrace.club/


КОРЕКТНИ, па кликате на копчето ПОТВРДИ 

 

6.  На следниот чекор ќе ви се појави опција за дополнителен продукт, драјфит маица. 

Доколку сакате да ја купите маицата кликате на кошничката за да ја додадете маицата во 

вашата корпа 

 

Откако ќе ја додадете маицата во корпата ќе ви се појави дополнителен прозор во кој ќе 

треба да ја одберете вашата големина на маица 

 

Кликате на Додади во корпа, и вашата маица ќе се појави во кошничката. 

Доколку не сакате да купите маица го прескокнувате овој чекор. 

Потоа ги читате условите за учество на трката, и истите мора да ги прифатите за да ја 

завршите вашата пријава. Откога ќе ги прифатите условите за учество во трката кликате на 

ПОТВРДИ НАРАЧКА 

 



 
7. Доаѓате до чекорот за плаќање.  

 

Одбирате начин на плаќање, ПЛАТИ ОНЛАЈН или ПЛАТИ СО УПЛАТНИЦА.  

Доколку одберете ПЛАТИ ОНЛАЈН ќе треба да ги внесете податоците од вашата картичка и 

потоа автоматски ќе биде процесирана вашата уплата и ќе добиете известување на емаил. 

Доколку одберете ПЛАТИ СО УПЛАТНИЦА ќе ви се отвори прозор со инструкции за 

плаќање со уплатница, ве молиме прочитајте ги внимателно и пополнете ја уплатницата 

според упатството и во полето ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ треба да се наведе вашиот 

повикувачки број кој ќе биде испишан во тоа поле. За уплатите со УПЛАТНИЦА потребни 

се 2-3 дена за да се одобрат. Доколку после уплатата не добиете потврда за уплата на 

емаил ве молиме проверете го вашиот спам фолдер, доколку и таму ја нема потврдата 

проверете дали вашето име се наоѓа во стартната листа. Доколку ве нема ни во стартната 

листа тогаш ве молиме да не контактирате на info@zenskatrka.mk 

 


