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INTRODUCCIÓ

Aquest document pretén explicar les incidències detectades al sistema ISIS i al programa PISCINA per a
gestionar una competició

INCIDÈNCIES DETECTADES
SISTEMA ISIS


Les competicions només es poden crear amb l’ idioma “ESPAÑOL” , sinó en obrir al programa
PISCINA i escollir la competició no sortirà a la pantalla “CAMPEONATO”
L’ idioma es configura des de la pestanya ‘DESCRIPCIONES ‘ i pestanya ‘COMPETICIÓN’



Ha de tenir definit la descripció de la competició a l’idioma “Español”. Sinó PISCINA pot donar
problemes.
Es configura des de la pestanya “DESCRIPCIONES” – idioma “ESPAÑOL” .



La casella ‘fechas del campeonato’ no pot contenir l’apòstrof , al programa PISCINA pot donar
problemes.
Es configura des de la casella ‘Fechas del campeonato’



El Tipo de àmbito del campeonato ha d’estar definit com a “Campeonato Territorial” o “Trofeo
de Club Open”, si escolliu “Trofeo de Club” només es podran inscriure els nedadors del club
organitzador.
Es configura des de la casella ‘tipo de ámbito del campeonato’



Els nedadors i els equips de relleus representen a clubs , sinó no es poden fer inscripcions a les
proves de relleus i els informes de les proves individuals que es poden fer des del sistema ISIS
surten en blanc.
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Es configura des de ‘TIPO AGRUPACIÓN’ , apartat ‘TIPO AGRUPACIÓN’
APUNT
DES DE SETEMBRE 2014 EL SISTEMA ISIS ASSIGNA AUTOMÀTICAMENT A LES COMPETICIONS
QUE EL TIPO AGRUPACIÓN D’UN NEDADOR O EQUIP DE RELLEUS ÉS UN CLUB


Per a fer servir les proves mixtes i desprès al programa PISCINA no existeixi problemes per a
realitzar el sorteig a ‘LISTAS DE SALIDA’ , cal importar les categories femenines, masculines i
mixtes del grup d’edat o any que es vulgui fer servir.
Per exemple : SI la prova és de 25 lliures mixtes de 8 anys, s’han d’importar les categories
següents: 8A femenins, 8A masculins, 8a Mixtes.



Les següents categories s’han de canviar l’ interval dels anys de naixement si es vol fer servir les
categories de la FCN per a la temporada 14/15.
Benjamina masculina2004‐2006 en comptes de 2004‐2005
Alevina masculina2002‐2003 en comptes de 2001‐‐2003
Infantil masculina199‐2001 en comptes de 1999‐2001
Es realitza des de la pestanya “CATEGORIAS” i escollint l’any de naixement que es vol canviar
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PISCINA


Cal tenir actualitzat el programa PISCINA a la última versió publicada.
En el següent enllaç està disponible el programa d’instal∙lació del programa i en el cas de que ja
estigui instal∙lat en el vostre PC és recomanable fer aquesta actualització
http://www.rfen.es/publicacion/ficheros/Instalacion_piscina_v5_w7.zip
S’ha de descarregar, descomprimir, executar setup.exe i seguir els passos d’instal∙lació
Una vegada instal.lat cal baixar.se i col.locar el següent pedaç per a millorar el funcionament de
l’aplicació PISCINA,
http://www.natacio.cat/cat/arxiu/download/13233
En el cas de no instal.lar aquest pedaç aleshores els parcials de les proves no es creen i dóna
problemes per a imprimir els resultats i traspassar‐los al sistema ISIS i programa PISCINA
S’ha de descarregar i instal.lar, ha de sobreescriure arxius ubicats a la carpeta
c:\natacionpiscina i l’aplicació PISCINA ha d’estar tancada.



Cal re calcular les categories i noms llargs dels nedadors
Sinó en els llistats i fitxes surten amb el nom curt i al fer el sorteig no surten tots els nedadors.
http://www.rfen.es/publicacion/ficheros/s02_c04_nadadores.pdf. (pagina 86)
APUNT::
JA NO CAL IMPORTAR LES INCIDÈNCIES AL PROGRAMA PISCINA , S’IMPORTA
AUTOMÀTICAMENT DES DEL SISTEMA ISIS
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COMPROVACIONS
Aquest apartat és un petit recordatori del que cal fer per a no tenir incidències amb la competició.
Les explicacions estan als apartats anteriors.

ISIS
Campionat Idioma ESPAÑOL
Definir la descripció de la competició
“Tipo de ámbito del campeonato”=CLUB
“Fechas del campeonato” no pot contenir l’apòstrof
Campionat Proves mixtes : categories femenina, masculina i mixt
Campionat categories benjamina ,alevina i infantil , canviar l’any de
naixement.

PISCINA
Actualitzar aplicació PISCINA
Re calcular noms i categories nedadors
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