
 

FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 
Sucessora da Federação Paulista de Natação 

Fundada em 26 de novembro de 1932 
Filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

www.aquaticapaulista.org.br - contato@aquaticapaulista.org.br 
Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – São Paulo – SP – 04001-084 – (11) 3884-7557 

X:\documentos julian processos\INSCRIÇÃO ON-LINE PARA TORNEIOS REGIONAIS - AVISO ENTIDADES.doc 

 

 
 

 

 

Pág 1 de 1 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2007. 

 

 

 Às entidades filiadas e vinculadas à Federação Aquática Paulista, 

 

 

 O Departamento de Tecnologia de Informação da FAP comunica que a partir da presente data todas as 

inscrições de atletas FEDERADOS e VINCULADOS para os Torneios Regionais devem ser realizadas pelo site 

da FAP, www.aquaticapaulista.org.br, através do sistema de inscrição on-line. 

 O uso desta ferramenta não adicionará custo às entidades filiadas e vinculadas. 

 Fica determinado que a única forma de inscrição de atletas FEDERADOS e VINCULADOS será 
somente por inscrição on-line. Qualquer outra forma de inscrição comprometerá a homologação dos 
resultados. 
 As inscrições de atletas NÃO-FEDERADOS podem ser feitas normalmente, por súmula, arquivo ou e-

mail, sendo enviada para a delegacia responsável pela organização do evento. 

 Este processo elimina de uma vez por todas os problemas referentes aos tempos homologados, uma 

vez que no sistema de inscrição on-line constará sempre os atletas atualmente ativos e com seus devidos 

registros. 

 O tempo de balizamento padrão para as inscrições realizadas on-line é o melhor tempo no histórico 

obtido nos últimos 12 meses na mesma metragem de piscina do evento. Se este tempo não existir, o atleta é 

balizado sem tempo. 

 Ao realizar as inscrições pela internet, a entidade federada ou vinculada receberá por e-mail a relação 

das inscrições e o valor total a pagar destas inscrições, cujo pagamento deve obedecer ao regulamento 

específico do evento e da delegacia. 

 Apesar dos testes realizados e das dúvidas mais constantes esclarecidas neste documento, pode haver 

alguma questão ou problema ainda não relacionado. Por isso, o Departamento de TI da FAP está à sua 

disposição para esclarecer ou aperfeiçoar este sistema. 

 

 Atenciosamente, 

 

Julian Romero 
ti@aquaticapaulista.org.br 

Supervisor TI FAP 
11 3884-7557 ramal 24 
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