FEDERAÇÃO GAUCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
Fundada em 12 de Setembro de 1955
“NATAÇÃO, ESSE ESPORTE SALVA VIDAS!”

BOLETIM –FGDA-006/2012

PORTO ALEGRE, 15 AGOSTO DE 2012

A/C
DEPATAMENTO DE NATAÇÃO
FEDERADOS / VINCULADOS
Viemos comunicar que desde o dia 20 de julho estão disponíveis em nosso
site todas as competições do calendário FGDA para a realização das inscrições.
Aproveitamos para salientar que as inscrições devem ser realizadas pelo
técnico ou responsável devidamente cadastrado no sistema CBDAWEB junto a
FGDA. Caso ainda não possua cadastro para a realização desta função no
sistema, é necessário o preenchimento da ficha disponível no site da FGDA e que
esta seja enviada para o e-mail ti@fgda.com.br.
Pedimos que fiquem atentos às datas divulgadas no site para o período de
inscrições, renovações e cadastro de atletas.
Via de regra os prazos serão compridos da seguinte forma: quinze dias
antes da primeira etapa da competição as inscrições serão encerradas e três dias
antes deste prazo será finalizado o período de renovação ou cadastramento de
novos atletas e entidades para a competição em questão.
O Cadastro de novos atletas deverá ser feito através do preenchimento da
ficha também disponível no site, sendo assim, não serão mais aceitos novos
cadastros que cumprirem este procedimento. O não envio dos documentos
anexos - cópia do RG ou Certidão de Nascimento – e ficha assinada pelo atleta ou
responsável poderá impedir o nadador de participar da competição.
Em caso de dúvida, entre em contato com a FGDA de segunda a sextafeira das 9 às 18 horas.

Paulo Roberto Cidade
Presidente FGDA
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