
  TUTORIAIS DE UTILIZAÇÃO DO SITE 

centraldaraquete.com 
 

 

 

 
1. Para obter sua senha inicial ou recuperar (perda de senha) 
- Vá até o site centraldaraquete.com 
- No menu inferior, clique em ‘Entrar’(em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas 
horizontais na barra inferior para abrir o menu e visualizar o link ‘Entrar’) 
- Clicando em entrar, você irá ver um formulário de login (Email, Senha e Entrar) 
- Abaixo deste, um botão ‘Obter/Recuperar minha senha’, onde você deve clicar 
- Na próxima tela, insira seu e-mail, clique em ‘Não sou um robô’ e clique em ‘Recuperar minha 
senha’ 
- Você receberá, em seu e-mail de cadastro, um e-mail com um link ‘Receber nova senha’ 
- Ao clicar neste link, você irá ao nosso site, e será avisado de um novo e-mail, que receberá e irá 
conter sua senha inicial 
- Pronto, é só utilizar esta senha enviada no último passo para seu e-mail e, com seu e-mail e 
senha, entrar no sistema, através do link ‘Entrar’ do menu 
- É importante você alterar sua senha inicial para uma que você conheça após o primeiro acesso 
- SPAM – os servidores de e-mail possuem regras restritivas quanto a envio de e-mails de forma 
automática por sistemas. SEMPRE confira sua caixa de SPAM, para certificar-se que o servidor do 
seu e-mail não classificou erroneamente nossos e-mails de aviso e informações. 
 
2. Para entrar no sistema 
- Vá até o site centraldaraquete.com 
- No menu inferior, clique em ‘Entrar ‘(em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas 
horizontais na barra inferior para abrir o menu e visualizar o link ‘Entrar’) 
- Se já tiver obtido sua senha, insira seu e-mail e sua senha no formulário de login e clique em 
‘Entrar’ 
- Se ainda não tiver obtido sua senha, siga os passos do tutorial número 1 
 
3. Para alterar sua imagem de perfil 
- Você já deve ter concluído os tutoriais 1 e 2. 



- No menu inferior (em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas horizontais na barra 
inferior para abrir o menu) clique em Imagem 
- Você será levado para a página de alteração de imagem 
- Você irá ver sua imagem atual 
- Para trocar sua imagem, clique em ‘Mudar imagem’ 
- Na janela que irá se abrir, clique em ‘Escolher arquivo’ e escolha o arquivo que deseja enviar do 
seu dispositivo 
- A imagem irá abrir na tela, e você poderá redimensionar a parte que deseja que seja a do seu 
perfil 
- Clique em Salvar e pronto, sua nova imagem será apresentada na mesma página 
 
4. Para alterar minha senha 
- Você já deve ter concluído os tutoriais 1 e 2. 
- No menu inferior (em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas horizontais na barra 
inferior para abrir o menu) clique em Senha 
- Digite sua senha atual, e uma nova senha e a confirmação da mesma 
- Clicando em ‘Alterar minha senha’, sua senha será alterada e você receberá um e-mail 
confirmando o processo 
 
5. Para alterar meus dados 
- Você já deve ter concluído os tutoriais 1 e 2. 
- No menu inferior (em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas horizontais na barra 
inferior para abrir o menu) clique em ‘Meus dados’ 
- Você verá seus dados já inseridos no sistema (estes dados são fornecidos pelo organizador do 
ranking para nosso site), e poderá alterá-los para ficar de acordo com os seus dados reais 
- Após alterar os dados que deseja, clique em ‘Alterar meus dados’ para confirmar a alteração 
 
6. Para informar o resultado de um jogo 
- Você já deve ter concluído os tutoriais 1 e 2. 
- No menu inferior (em dispositivos móveis, clicar no botão com 3 linhas horizontais na barra 
inferior para abrir o menu) clique em ‘Meus jogos’ 
- Você irá ver uma lista de jogos já disponíveis para você, e jogos já realizados 
- Clicando em ‘Informar resultado’, em um determinado jogo, você irá para a tela de inserção do 
resultado, onde há várias informações sobre como proceder 
- Insira os placares de cada set e do matchtiebreak (se assim for em seu ranking), insira a data e a 
hora da partida (dados opcionais) e clique em ‘Informar resultado’ 
- Após isto, seu resultado já estará no sistema e você verá ele na página anterior ‘Meus jogos’ 
- No caso de WO, escolha qual dos dois jogadores NÃO compareceu, e portanto perdeu por WO, e 
clique em ‘Informar resultado’ 
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