PROCEDIMENT INSCRIPCIONS FINAL DE RELLEUS 2021/2022
En aquest document expliquem PAS-A-PAS el procediment per a realitzar les inscripcions a la FINAL DE
RELLEUS de la temporada 2021/2022.

Tots aquells clubs que no disposin de l’aplicació MEET MANAGER, ho poden fer amb
algun altra club de proximitat.
1. Els clubs rebran un correu amb un fitxer d’inscripcions en format LEVERADE que s’enviarà des de la FCN.
El fitxer s’enviarà a un dels contactes de secretaria en els quals s’ha estat enviant informació al Club durant
tota la temporada.
2. Aquest fitxer contindrà els nedadors que a data de 01/05/2022 tenen la llicència tramitada i poden
participar en la competició. Juntament amb el fitxer rebreu un informe dels equips B i C que cada club pot
inscriure en funció del número de llicències i segons el que marca la normativa.
3. Descàrrega BASE DE DADES de MEET MANAGER (BDMM)
La Federació publicarà una Base de Dades de MEET MANAGER a la pàgina de la Federació Catalana de
Natació en l’enllaç: https://www.aquatics.cat/natacio/FinalRelleus21-22
4. Aquesta temporada no cal crear, ni importar la invitació de MEET MANAGER a LEVERADE
5. Importar el fitxer d’incripcions (format LEVERADE) rebut a la prova 99 que correspon a 50 Lliure Mixte al
MEET MANAGER.

6. Realitzar les inscripcions dels Equips de Relleus des de MM i afegir-hi la composició dels Equips. La
inscripció l’heu de realitzar des del mòdul [en] en la pestanya [Inscripcions Proves de Relleus]

Nom Club
Gènere de l’Equip
Equip A = 1
Equip B = 2
Equip C = 3
Número Prova
Categoria

El número de Prova i Categoria, és el que correspon segons el que marca la normativa del Campionat.
IMPORTANT NO DEIXAR aquest paràmetre en blanc
El procediment per donar d’alta un EQUIP DE RELLEUS, serà el següent:
a. Situats en el mòdul [en] en la pestanya [Inscripcions Proves de Relleus], i amb el botó dret del ratolí
- > Afegir inscripció
Apareixerà un equip de Relleus provisional:

b. S’ha de configurar aquest equip de relleus des de la pantalla inferior de la dreta.

c. Desplegable Club:
d. Desplegable Sexe:
e.
f.
g.
h.

Número de l’Equip:
Nom Especial:
Prova nº:
Desplegable Grup d’edat:

Escollir el Club que hem d’inscriure
Sexe (Masc./Fem./Tots/Mixte) de l’Equip de Relleus que ha de
correspondre amb la prova.
1 = Equip A, 2 = Equip B, 3 = Equip C
Deixar en blanc
Introduir el número de la prova
Escollir el Grup d’Edat corresponent a la prova
(No es pot deixar en blanc)

7. Un cop configurat l’Equip s’ha realitzar la introducció de la Composició dels Equips amb els nedadors.

8. Un cop introduïts tots els Equips de Relleus i Composicions, heu de fer arribar a la Federació la Base de
Dades COMPRIMIDA a natacio@natacio.cat amb el següent NOM de la Base de Dades:

per exemple:

CODI_CLUB_RELLEUS_2022
00107_FCNATACIO_RELLEUS_2022

