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Tutorial para inscrição nos Campeonatos Nacionais de Natação Artística – 
Época 2018/2019 

 

Para preenchimento do novo ficheiro de inscrição nos Campeonatos Nacionais para a presente época, deverão 

seguir os seguintes passos: 

1. Inserir na coluna N o número de licença da nadadora. O Excel automaticamente preenche as colunas  

 A – Associação Territorial; 

 B – Clube; 

 C – Licença do Clube; 

 D – Siglas; 

 L – Apelidos; 

 M – Nome; 

 O Data de Nascimento  

 

No caso de ser a primeira prova da atleta ou o Excel não reconhecer o número de licença (não preenche os campos 

automaticamente), e após verificarem que o número de licença está correto, deverão então ser preenchidos todos 

os campos de forma manual 

 Inserir na coluna A a sigla da Associação Territorial ao qual o clube pertence  

 Inserir na coluna B o nome do clube que se inscreve  

 Inserir na coluna C o número de licença do clube  

 Inserir na coluna D a sigla do clube  
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 Inserir na coluna L os apelidos das atletas 

 Inserir na coluna M os nomes próprios das Atletas  

 Inserir na coluna O a data de nascimento das atletas  

 

2. Selecionar na coluna F a Prova em que cada nadadora se inscreve.  

 

3. Selecionar na Coluna G a Categoria em que cada nadadora compete.  

 

4. Na coluna H deverá estar identificado o número do esquema. Caso inscrevam mais do que um esquema em 

cada prova, deverão identifica-los com o número 1 (Esquema 1) e 2 (esquema 2). Na coluna I deverá constar o 

número de nadadoras que integram o Esquema e identificar as nadadoras suplentes com a letra R. 
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No caso das figuras as atletas devem ser identificadas por categoria de 1 até n – Infantis (1,2,3,…,n), Juvenis 

(1,2,3,…,n) 

 

 

 

 

Considerações finais:  

 Todas as nadadoras inscritas independentemente da sua categoria deverão constar no ficheiro de Excel. 

Para inscrever as nadadoras de várias categorias, deverão inserir os dados na linha imediatamente seguinte 

sem espaços entre elas.  

 

 Na inscrição da prova de Figuras, na coluna I – Ordem as nadadoras deverão estar identificadas com 

números (de 1 a n, em que n é o número total de nadadoras inscritas nesta prova do mesmo clube).  
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 As nadadoras que compitam em mais do que um escalão, deverão estar inscritas nos dois ou três escalões 

com as devidas provas identificadas. Os dados de identificação das nadadoras deverão estar corretamente 

preenchidos para que não existam duplicações de nadadoras ou conflitos de participantes no programa 

informático.  

 

 O nome de uma mesma nadadora deverá constar no ficheiro de inscrição quantas vezes ela competir.  

 As colunas J – Compositor e K – Música não necessitam de preenchimento.  

 Para qualquer dúvida no preenchimento do novo ficheiro de inscrição, contactar  

mariana.marques@fpnatacao.pt ou pelo número 913582629.  
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