Federatia Romana de Volei

DUBLA LEGITIMARE / IMPRUMUT:
Dubla legitimare = un sportiv legitimat la un club (in cadrul oricarei categorii, mai
putin seniori), primeste o noua legitimare in cadrul altui club, la categoria Seniori.
Imprumut = un sportiv legitimat la un club (in cadrul categoriei Seniori), primeste
o noua legitimare in cadrul altui club, la categoria Seniori.
1. Pentru a dublu legitima un sportiv, clubul care detine acel sportiv trimite o
invitatie catre clubul care doreste sa il dublu legitimeze.
Din Lista Jucatori se alege sportivul pentru care se doreste
dubla legitimare, se apasa butonul albastru Editare si se
deschide fisa sportivului. Din meniul din dreapta se apasa
butonul Dubla legitimare.
La jucatorii din categoria Seniori, acest buton poarta
numele de Imprumut (pasii ce trebuie urmati fiind identici
cu cei de la dubla legitimare).

Se deschide o fereastra in care este adaugata invitatia de dubla legitimare.

Se apasa butonul Adauga si se deschide urmatoarea fereastra:
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Se alege clubul catre care se transmite cererea de dubla legitimare, se alege data
de inceput si data de sfarsit pentru dubla legitimare. Apoi se apasa butonul albastru
Trimite Invitatie.
In aceasta fereastra se vizualizeaza statusus cererii de dubla legitimare.

2. Clubul caruia i s-a timis cererea de dubla legitimare va fi instiintat print-un mail primit
prin intermediul platformei ca are acesta solicitare.
Clubul la care urmeaza sa fie dublu legitimat sportivul vizualizeaza cererile de
dubla legitimare in meniul din partea stanga.
Prin apasarea butonului Cereri Legitimari Duble se deschide o fereastra in care
este solicitarea de dubla legitimare primita de la clubul care detine sportivul.

Se da click pe cerere si se deschie o fereastra in care sunt detaliate informatiile sportivului
pentru care se solicita dubla legitimare/ imprumut.
Daca se doreste refuzarea invitatiei, se apasa butonul albastru Refuza Invitatie.
Daca se doreste acceptarea invitatiei de dubla legitimare trebuie urmati pasii de mai jos:
a) pentru a adauga Acordul celor doua cluburi privind dubla legitimare a sportivului
se apasa butonul Adauga document.
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b) se completeaza numele documentului, se alege la tip document DUBLA
LEGITIMARE sau IMPRUMUT (depinde de caz) si se completeaza data expirarii
documentului (se alege intai anul, apoi luna, iar apoi ziua ).

c) se apasa butonul de Upload document, se selecteza de pe calculator acordul de
dubla legitimare, apoi se apasa buntonul Open. Apoi se apasa butonul verde
Salvare Date si este afisat mesajul de confirmare: “Datele au fost introduse cu
succes!”
d) se inchide fereastra de la butonul X situat in coltul din dreapta sus al ferestrei.
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e) se apasa butonul de Accepta Invitatie.
Clubul la care este legitimat initial sportivul primeste un mail prin care este
instiintat ca cererea de dubla legitimare/ imprumut a fost acceptata de club.
De asemenea cele doua cluburi primesc mail din partea Federatiei ca acea
cerere de dubla legitimare este in starea “Depusa”.
In cazul in care Federatia constata ca lipseste acordul dintre cluburi,
cererea de dubla legitimare / imprumut va fi trecuta in starea “Lipsa documente”,
iar clubul la care se dublu legitimeaza sportivul va fi instiintare prin mail de acest
lucru, urmand sa incarce in platforma documentul solicitat.
In momentul acceptarii cererii de dubla legitimare/ imprumut de catre
federatie, cluburile sunt instiintate prin mail de aceasta stare.
Clubul la care este legitimat initial sportivul vizualizeaza starea cererii de
dubla legitimare in fisa sportivului, apasand butonul din meniul din dreapta numit
Dubla legitimare/ Imprumut:

Clubul la care se dublu legitimeaza sportivul il va putea vedea pe acesta in
lista de jucatori.
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