COMITÈ DE NATACIÓ

NOTIFICACIÓ OFICIAL

En resposta a les vostres consultes, us fem arribar un resum de les accions de
secretaria que heu de tenir en compte i que ens heu consultat:
- Petició de Jurat Lliga Equips:
Aquells que demaneu un Jutge per a donar conformitat a la Lliga per Equips,
recordeu que al portal AIGA heu d'omplir el quadre d'OBSERVACIONS per notificar
que únicament necessiteu 1 JUTGE ja que la plantilla, per defecte no ho permet.
- Categoria Aleví:
La categoria Aleví masculina definida en el SDP a l'hora de crear la
competició, està definida com a 2004-2005. Recordeu modificar-la per a que es
puguin inscriure nedadors del 2006.
- Resultats de Relleus:
S'han d'enviar els resultats amb la composició de relleus. És important que
abans de generar les fases de les proves de relleus confirmeu que els parcials creats
pel programa PISCINA (apartat PRUEBAS), són correctes, ja que en cas contrari
podeu tenir problemes.
Amb la finalitat de realitzar la puntuació correcta en les LLIGUES, haureu
d'enviar els resultats com feu actualment (.res, .pdf i fitxa tècnica) afegint els
resultats "EXTENDIDOS" dels relleus per fer les comprovacions oportunes
- Competicions de Club:
Heu de fer arribar a la FCN la relació de Trofeus i Competicions que
realitzareu com a organitzadors segons el imprès que teniu a FORMULARIS
OFICIALS al web de la FCN.
- Competicions que es realitzin fora de l'àmbit de la Federació Catalana de Natació:
Totes aquelles competicions en les que participeu fora d'una altra comunitat o
bé a l'estranger, ho heu de comunicar a la FCN amb anterioritat i posteriorment
enviar-nos els resultats segons el format que trobareu a FORMULARIS OFICIALS al
web. En cas que aconseguir el fitxer .res i .pdf, no caldrà omplir-ho. Aquest
procediment, és el mateix en el cas de participar en competicions de caràcter
ADAPTAT amb nedadors amb llicència per la FCN o competicions INCLUSIVES on
hi participin nedadors de la FCN i siguin oficials.
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- Llicències:
Al gestionar llicències, empleneu la DATA DE NAIXEMENT de l’esportista
correctament. Això ens evitarà problemes en la confecció de llistats posteriorment
com el de la PROVA DE NIVELL, en que les categories es defineixen segons la data
i no l’any de naixement.
Qualsevol consulta, ens ho feu arribar a natacio@natacio.cat
Gràcies

