Күбөлүк берүү үчүн арыз толтурууга катталуу
1-чи кадам. Катталуу
Бул үчүн:
1. http://portal.sport.gov.kg/ баракчасын ачыңыз жана “Каттоо” шилтемесин басыңыз
(төмөнкү сүрөттү карагыла):

Каталуу үчүн баракча пайда болот:

2-чи кадам. Талааларды толтуруңуз
Төмөнкү талааларды толтуруңуз (төмөндөгү сүрөттү караңыз):









Аты
Фамилиясы
Email- дареги — жарактуу почтаңызды көрсөтсөңүз, каттоону ырастоо үчүн кат жөнөтүлөт
Логин — латын арибинде болушу керек
Сыр сөз — 6 белгиден кем болбош керек
Сыр сөздү ырастоо — ошол эле сыр сөздү дагы киргизиңиз
Type the code shown: — сүрөттө көргөн белгилерди киргизиңиз, мисалы, жогорудагы
сүрөттө zxdpya

“Пайдалануучуну каттоо” кнопкасын басыңыз, сиздин почтаңызга ийгиликтүү катталуу жөнүндө
билдирүү келиши керек.

Эгер катталбай калсаңыз, анда 0312 325302 номерине чалыңыз.

3-чү кадам. Каттоону ырастаңыз
1. Почтаңызды ачыңыз
2. sport.gov@mail.ru дарегинен "ЖИДТжСМА порталында пайдалануучуну активациялоо"
деген аталыштагы катты табыңыз.
3. Катта көрсөтүлгөн шилтеме боюнча өтүңүз.

4. “Пайдалануучуну ийгиликтүү активдештирилген. Логин менен сыр сөздү кирңизиңиз”
деген билдирүү чыгат:

4-чү кадам. Авторизация
1. Логин же почта дарегиңизди киргизиңиз

2. Сыр сөз

5-чи кадам. Арыздын формаларын толтуруңуз.

Төмөнкү формаларды толтуруңуз:
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилиясы
Аты
Теги
ПИН — бул тилке боюнча автоматтык түрдө "Жынысы" жана "Туулган күнү" толтурулат
Байланыш телефону — суроолор болсо, кызматкерлер сиз менен ушул номер боюнча
байланышат

6. E-mail — жарактуу почтаңызды көрсөтүшүңүз керек, сиздин арызыңыздын абалы жөнүндө
эскертмелер ушул дарекке жөнөтүлөт
7. Спортун түрү (күбөлүккө)
8. “Иштеген жери 1” блогу сөзсүз түрдө толтурулушу керек, жана "Иштеген жери 2 (бар
болсо)" блогу — бар болсо гана толтурулат
9. Наамы - бардык спорттук наамдарды белгилөө керек
10. “Паспорт маалыматтары” блогу:
a. Паспорттун сериясы — паспорттун сериясын көрсөтөт (эски үлгүлөр үчүн) же "ID"
(ID card үчүн)
b. Паспорттун номери
11. Андан кийин, сиз толтурушуңуз керек:
a. Же болбосо “Дипломдун маалыматтары” блогун — тиешелүү адистиктин диплому
бар болсо;
b. Же болбосо “Сертификаттын маалыматтары” блогу — диплом жок болсо, бирөк
тиешелүү адистиктин сертификаты бар болсо;
c. Же болбосо “Дипломдун маалыматтары” жана “Сертификаттын маалыматтары”
блокторун — башка адистиктин диплому бар болсо жана тиешелүү адистиктин
сертификаты бар болсо. (надо перевести в соответствии с русским вариантом)

12. “Соттолбогом” жана “Менин паспортум, дипломум жана соттолбогондугум тууралуу
документтеримдин аныктыгын текшерүү үчүн жеке маалыматтарымды электрондук түрдө
иштетүүгө макулмун” белгилерин белгилеңиз - макулдугусуз арызды берүү мүмкүн эмес.
13. “Арызды берүү” кнопкасын басыңыз.
Ийгиликтүү тапшыруудан кийин, арызыңызга номер берилет (төмөндөгү сүрөттү караңыз)

Ушуну менен арызды каттоо аяктайт.

