IMPORTANT!
MIC GHID DE UTILIZARE SITE WWW.FRA.RO
Utilizare site www.fra.ro
Aceasta este noua versiune a site-ului www.fra.ro.
Intenția acestui site este de a reflecta cât mai fidel intensa activitate din atletismul
românesc şi de a deveni un instrument de lucru util pentru toți cei implicați în activitatea
profesională a acestui sport.
Deoarece site-ul www.fra.ro a trecut prin schimbări conceptuale profunde, vă propunem
un scurt ghid de utilizare pentru accesarea rapidă a documentelor dorite.
Homepage
Secțiunea de home a site-ului conține cele mai noi știri și comunicate interne (de lucru)
ale federației.
Știri
Toate știrile pot fi accesate și prin intermediul meniului principal accesând meniul
Comunicare - Știri
Comunicate interne
o Secțiunea de comunicate interne conține toate informările din partea federației
privind:
o Convocatoare
o Anunțuri importante
o Regulamente competiţii
o Modificări de regulament
o Alte anunțuri care privesc activitatea loturilor naționale sau a bunului mers
al federației.
Toate comunicatele vor rămâne prezente pe site în cadrul arhivei de comunicate (Link
din meniul principal Comunicare – comunicate interne)
Calendar
Toate informațiile legate de organizarea si desfășurarea competițiilor se vor regăsi în
Calendar, la pagina respectivei competiții.
Accesul în Calendar se va face prin intermediul linkului din meniul principal. Implicit
vizualizarea din Calendar va prezenta competițiile din luna respectivă. Navigarea în
calendar se face simplu prin schimbarea lunilor și a anilor din butoanele aflate în partea
de sus a Calendarului.
Selectarea competiției dorite se face prin clic pe titlul acesteia.
În cadrul competiției vor fi prezentate informații legate de:

- Listele de validări
- Programul competiției
- Locul de desfășurare
- Rezultate
- Alte informații utile legate de desfășurarea competiției
IMPORTANT: Toate informaţiile legate de desfăşurarea unei competiţii vor fi regăsite
exclusiv pe pagina competiţiei!
Înscrieri
Înscrierea la competiții se va face prin intermediul butonului de înscrieri prezent in
meniul principal la Atleți/înscrieri sau prin intermediul butonului de înscrieri prezent in
partea dreaptă a paginii fiecărei competiții.
Rezultate live
Rezultatele live ale competițiilor interne se pot accesa prin intermediul butonului
Rezultate live din pagina de start a site-ului sau prin intermediul butonului de Rezultate
live prezent în dreapta paginii la fiecare competiție.
Cluburi
La linkul din meniul principal Comunitate – Cluburi de atletism veţi regăsi o listă a
tuturor cluburilor afiliate la Federaţia Română de Atletism cu informaţii legate de datele
de contact şi structura lor organizatorică.
Lista este în acest moment incompletă, urmând a fi actualizată în perioada următoare.
Asociații judeţene
La linkul din meniul principal Comunitate – Asociaţii Judeţene de Atletism veţi regăsi o
listă a tuturor Asociaţiilor Judeţene de Atletism din România,cu informaţii legate de
datele de contact şi structura lor organizatorică.
Discipline
Accesând diferitele discipline din meniul principal, cei interesați pot accesa doar acele
știri și comunicate legate de disciplina dorită (Stadion, marș, alergări pe șosea,
ultraalergare).
Aceasta este versiunea beta a noului site www.fra.ro. In paralel, vechia versiune a siteului va funcționa la.adresa www.old.fra.ro,. putând fi accesate in continuare informațiile
dorite.

