Liberada inscrição online para A.R.N.

Liberada a inscrição on-line para as equipes da ARN. As equipes que aderirem a esta forma de
inscrição, ganham mais 3 dias para realiza-las. Serão aceitas inscrições on-line até a 23h00 da
quarta-feira que antecede a competição.

Clique em "Leia Mais" e saiba tudo sobre a inscrição on-line.

É com grande prazer que a equipe chegada.net libera a primeira versão da inscrição on-line
para a A.R.N., a versão ainda não é definitiva, pois falta o cadastro de novos atletas que
deverá ser feito ainda pela planilha, que deverá ser enviada apenas com os atletas novos.

Caso a equipe opte por enviar a planilha para a inscrição completa, não haverá problema,
porém ela deverá seguir os prazos normais.

As equipe que aderirem à este tipo de inscrição, deverão ter em mãos senha e login que é
criado através do formulário de cadastro disponível pelo link abaixo:

Formulário de Cadastro

Com esse login, o técnico deve acessar a área restrita e nela aparecerá o menu "Inscrições
On-line", em seguida selecionar a competição, os atletas e digitar as provas que cada atleta vai
nadar.

Caso ocorra alguma inconsistência, por exemplo: foi digitada uma prova feminina em um atleta
masculino, o atleta será exibido em vermelho para correção.

Nesse primeiro momento, estarei disponível via msn (norberto_vieira@hotmail.com) e email,
para prestar suporte aos técnicos nas inscrições on-line nos dias e horários abaixo:
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- 06/05/2011 - das 10h às 13h e das 19h30 às 21h.

- 07/05/2011 - das 10h30 às 14h30

- 09/05/2011 - das 10h30 às 12h30

- 10/05/2011 - das 10h30 às 12h30

Nesse horários, os emails também serão respondidos instantaneamente a respeito de
qualquer assunto da ARN.

As inscrições on-line também serão liberadas para o Circuito Municipal já para a próxima
etapa.
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