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Assunto: INSCRIÇÕES PARA AS COMPETIÇÕES
Comunicamos a todos os nossos filiados que, está em funcionamento a nova
plataforma de inscrição para as competições a realizar na A.A. de Aveiro.
Na sequência da aposta da Federação Portuguesa de Atletismo na nova
Plataforma de Gestão das competições nacionais, processo já adotado por
várias associações distritais, depois da experiência de 2020 com a realização
de algumas competições nacionais com a utilização da nova plataforma e do
bom resultado constatado no último Campeonato Distrital de Corta Mato
Curto realizado em Castelo de Paiva, realizado de forma autónoma, a
Associação de Atletismo de Aveiro comunica que os clubes e atletas seus
filiados deverão passar a fazer as suas inscrições para as competições
distritais na nova plataforma de competições que poderão encontrar em
https://fpacompeticoes.pt/.
Os clubes que ainda não tenham credenciais de acesso à nova plataforma
deverão fazer o seu pedido para o endereço de e-mail
fpacompeticoes@fpatletismo.pt, através do qual poderão também esclarecer
dúvidas com login e eventuais situações de reposição de passwords.
Enquanto os clubes não tiverem os seus dados de acesso, é possível fazer
inscrições e confirmações através da utilização do número de cartão de
cidadão de cada atleta.
Temos consciência que, para aqueles que ainda não estão familiarizados com
a utilização da nova plataforma “FPAcompeticoes”, o prazo é muito curto
para a adaptação à nova realidade pelo que, estaremos disponíveis para
ajudar a ultrapassar eventuais dificuldades de utilização.
Pretendemos que, depois da experiência em Castelo de Paiva, a plataforma
seja utilizada já a partir do próximo fim de semana, dias 17 e 18 de Abril de
2021 pelo que, na medida do possível, as inscrições feitas na plataforma
anterior deverão ser repetidas. De qualquer modo as inscrições efetuadas na
plataforma anterior serão recuperadas para a nova plataforma
“FPAcompeticoes”.
Aveiro, 13 de Abril de 2021
A Direção

