SJABLONEN, AANMAKEN NIEUWE WEDSTRIJD, OVERZETTEN OUDE WEDSTRIJD
Sjabloon “Blanco wedstrijd”
Wanneer u binnen Meet Manager nieuwe wedstrijden aanmaakt, of wedstrijden van vorig jaar
herhaalt, dient u vanaf heden altijd het sjabloon “Blanco wedstrijd” te gebruiken. Hiermee zorgt u er
voor dat alle instellingen zoals lay-outs voor uitslagen, juryrollen en diskwalificatiecodes altijd de
meest recente versies zijn. Ook de puntentellingen voor bijvoorbeeld IPC resultaten zijn hierin
ingesteld. Door met de meest recente versie van Meet Manager te werken, zijn deze beschikbaar.
Voor wedstrijden zoals de nationale competitie zijn deze sjablonen uiteraard ook helemaal bijgewerkt.
Maakt u een compleet nieuwe wedstrijd? Kies dan bij het maken van de wedstrijd voor “Template
bestand downloaden van het internet”. Vervolgens vult u de algemene gegevens in en daarna kunt u
een keuze uit de diverse sjablonen maken.
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Kies dan voor “Blanco wedstrijd”. Vervolgens kunt u met de wedstrijdstructuur en alle andere
gegevens aan de slag.

OVERZETTEN OUDE WEDSTRIJD
Als u een eigen wedstrijd van een voorgaand jaar opnieuw organiseert, maakt u deze eerst aan via
het sjabloon “Blanco wedstrijd 2016-2017”. Vervolgens kunt u de programmastructuur van uw eerdere
wedstrijd importeren via het menu “Instellingen” en daarna kiest u voor “Importeren gegevens”.

Let op dat de datum met sessies want die wordt mee overgenomen.
Na het laden van de template en eventueel het programma, staat de sessie gereed voor verder verwerking.
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Wanneer je gebruikt maakt van een ander sjabloon zit het programma er direct in. Alleen de algemene
gegevens dienen dan nog te worden aangevuld.

2

SJABLOON GEBRUIKEN

INSTRUCTIE: WEDSTRIJD AANMAKEN EN INSCHRIJVINGEN INLEZEN (LET OP JURY MEENEMEN IN SESSIE)

BEGINTIJD, EINDTIJD EN JURYOPMERKINGEN
De eindtijd hoeft niet meer in juryopmerkingen te worden opgenomen. Er is nu een aparte regel voor. Deze
staat onder aanvangstijd eerste programmanummer.
In de jury opmerkingen kunnen kort opmerkingen van de scheidsrechter. MK en ZKA enz. hoeft niet meer te
worden opgenomen. Dit dit staat al bij de zwemmer. Indien de scheidsrechter een opmerking geplaatst wil
hebben, wat niet voor openbare publicatie geschikt is, is het verstandiger een bijlage te maken die apart naar
het ROC verzonden wordt. Er is dan sprake van een calamiteit, welke extra overleg met ROC noodzakelijk
maakt.
Note: Het opmerkingenveld bij Tijdschema wordt niet meegenomen in de lenex bestanden.

INVOEREN EN VERWERKEN OFFICIALS
Bij het verwerken van zwemmers en officials maken we gebruik van twee bestanden.

Pagina

Het tweede bestand is de wedstrijd. Hierin worden de gegevens van de wedstrijd
bewaard, dus ook de officials die in deze wedstrijd zijn gebruikt. Deze gaan wel mee met
de backup van de wedstrijd.
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Het eerste bestand is de Hoofddatabase. De hoofddatabase kunnen we synchroniseren
met de bestanden van de KNZB in sportlink via <import/export><Hoofddatabase
importeren>. Dit bestand blijft op de PC en wordt niet overgezet via een wedstrijd backup. Dat betekent dat de laptop welke mee gaat naar het zwembad ook geüpdate moet
worden, zo kort mogelijk (1 dag), voor de wedstrijd. Zie verder: “Invoeren jury in Meet
Manager.docx“ voor het handmatig invoeren van officials in MM (officialkalender).

VIA OFFICIALKALENDER
Als uw regio al met officialkalender delen of alle officials inplant, dan kun u die ophalen
via www.xzweml.nl/officialkalender na opgave van het wedstrijdnummer van de KNZB
krijgt u een lef bestand. Dit kan ingelezen worden in MM via de
<import/export><inschrijvingen importeren>. Kies dan ipv negeer officials voor “officials
toevoegen”.

HOE WEET JE NU IN WELK BESTAND DE OFFICIAL OF DE ZWEMMER ZIT?
Via <bestand><officials wijzigen> heb je drie mogelijkheden:

De M staat voor het tweede bestand (wedstrijd). De B staat voor het eerste bestand (hoofddatabase). De derde
is voor het ophalen van gegeven van het internet (alleen zwemmers).
Zit een official al in het wedstrijdbestand, dan zal je de official helemaal moeten verwijderen om daarna de
nieuwe versie uit de hoofddatabase te kunnen laden.
Kies daarvoor het X symbool.
Krijgt u dan mogelijk de volgende foutmelding:

Dan betekent het dat de official nog staat opgesteld in een van de sessies. U zult de
official daar eerst moeten weghalen om dan alsnog de official te kunnen verwijderen.

OFFICIAL WIJZIGEN
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Wanneer het kleine zaken betreft kunt u dat aan de rechterkant wijzigen:

Deze wijzingen zullen niet in de officialkalender of sportlink worden
overgenomen. Deze actie vervalt bij een volgende wedstrijd. Beter is het om
naam door de zwemclub te laten aanpassen. De bevoegdheden dienen door
het ROC te worden aangepast.
OFFICIAL EN HUN ROL OPNEMEN IN EEN SESSIE
De juryleden in een sessie is voor de meesten al bekend hoe die in te voeren. We hebben echter wat rollen
toegevoegd om de handmatige registratie te kunnen laten vervallen.

Klik hierna even op [A-Z] voor juiste volgorde zoals we gewend zijn.

Deze sortering kun je vinden in <instellingen><catalogi wijzingen>

OFFICIALS DIE AFMELDEN
Official die afmelden worden niet meer verwijderd, maar Met kennisgeving afwezig gezet. Dit om pseudo
redenen als “ik wordt nooit uitgenodigd” te kunnen bewaken. Zie ook nummer 10, twee plaatjes terug.

SCHADUWKLOKKER
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Heeft u vrijwilligers die kennis willen maken met het klokken of jurysecretariaat, dan wordt u gevraagd deze
ook te registreren. Deze vrijwilligers zullen met de hand moeten worden ingevoerd. Dit is ook nodig als training
voor hun beoordeling. Daarna geeft u ze de rol “schaduwklokker”.

BEOORDELING EN EXAMENS
Wanneer er sprake is van een examen is er een beoordeelde en een beoordelaar. Beide dienen te worden
ingevoerd. Dit triggert het ROC of alle bijbehorende formulieren worden ingeleverd (niet door organiserende
vereniging, maar door betrokken juryleden zelf).

ANNULEREN WEDSTRIJD DOOR CALAMITEIT
Indien door omstandigheden een wedstrijd niet doorgaat en de jury wel al aanwezig is op het zwembad, heeft
het ROC besloten dit toch als fungeer beurt te laten tellen. Om dit mogelijk te maken kan het lenexbestand
worden geüpload via de keuze <gegevens wijzigen>. Dan wordt de jury toch opgenomen in de officialkalender.

Daarna kan de wedstrijd alsnog geannuleerd worden. Wel is het verstandig om ook het ROC en de RZC per mail
in te lichten over de calamiteit die heeft plaatsgevonden. Let op dat de juiste knop annuleren gebruikt wordt.

JUNIOREN EN JEUGD CI RCUIT MET FINALE INDELING
Eenmaal dat de inschrijvingen zijn ingelezen, kunnen we de series gaan indelen. Dit
vinden we zoals altijd bij <wijzingen><startlijst berekenen/voorrondes>.
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Wanneer er meerdere series zijn gaan we indelen volgens “olympische indeling”. Dit is
terug te vinden in Artikel D10 van het reglement. Laat vinkje dan ook uit.

Na start wordt er automatisch de goede indeling gebruikt. Hieronder ziet u dan de olympische indeling

UITSLAG INCLUSIEF GEHANDICAPTEN OP PUNTEN
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Bij de templates van junioren-jeugd staan de finale nummers op handicap punten zodat IPC zwemmers ook een
reëele kans hebben om in de finale te komen. Op de uitslag worden ze dus tussen de valide zwemmers
gesorteerd op basis van een aangepaste Nederlandse tabel tov IPC punten. In die tabel zijn ook basis tijden
opgenomen voor valide zwemmers. Bij elke leeftijdsgroep heb je de mogelijkheid om voor tijden of op
handicap punten te kiezen. Zie plaatje hieronder.

FINALES INDELEN
Wanneer alle series verzwommen en verwerkt zijn. Moeten we de finales gaan indelen.
Kies <wijzigingen><startlijst ber. Finale>
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IPC zwemmers: Let erop dat als u gehandicapte zwemmers hebt, u deze
indeelt op basis van IPC punten tov FINA punten.
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Resultaat is:

Er zit nog een bug in wanneer er op handicap punten worden geselecteerd in de finale. Wanneer dan iemand
afzegt wordt er verkeerd opgeschoven. Dit dient voorlopig nog handmatig gecorrigeerd te worden (1-9-2016).

WIJZIGINGEN AANBRENG EN IN FINALES
Bij de inschrijving kun je de finale terugvinden door F achter programmanummer te plaatsen

Door te dubbelklikken op [niet in startlijst] of finale/1 kan je baannummer aanpassen. Doe je dit bij de nieuwe
zwemmer dan vraagt die direct of de andere zwemmer moet worden afgemeld (vervangen).
Je kunt ook de finale opnieuw berekenen en dan de aanpassingen direct doorvoeren. Er is echter voor deze
systematiek gekozen, omdat die ook direct de mogelijkheid geeft correcties aan te brengen in onvoorziene
zaken. Er hoeft dan maar 1 methode geleerd te worden.

MINIMAAL 400M ZWEMMEN JUNIOREN
Voor de junioren geldt in deze wedstrijden dat ze minimaal 400m moeten zwemmen om gelijk speelveld voor
de finales te creëren. Omdat deze check met de hand een lastige opgave is hebben we een stukje software
geschreven. Dit is te vinden op www.xzweml.nl/400test
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Daarna krijgt u een overzicht voor welke totaal afstand zwemmers hebben ingeschreven. De inschrijvende
verenigingen dienen hierop aangesproken te worden.
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Het bestand dat hier gevraagd wordt kunt u maken via <import/export><inschrijvingen exporteren> nadat alle
inschrijvingen zijn ingelezen. Het inschrijfbestand van iedere zwemclub apart kan echter ook gebruikt worden.

Hier staat dus dat er totaal voor 200m is ingeschreven in dit voorbeeld.

SWIMKICK INFO DISKWALIFICATIES
Bij swimkick programmanummers hebben we soepele beoordeling, om toch de diskwalificatiecode te melden
aan de trainer/coach wordt deze iets anders ingevuld dan een normale diskwalificatie.

Wanneer de code in het <info code> veld wordt ingevuld, wordt deze wel afgedrukt. De rangorde blijft wel
gewoon op tijd staan.

LIMIETEN, RECORDS, NIVEAUTABELLEN, IPC NIVEAUS
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Limieten, (IPC) Records, (IPC) niveaus inlezen gaat het makkelijkste door een file in te
lezen of ze te downloaden van swimrankings.

Beschikbare records in download:
-

Wereld records, gewoon en IPC
Europese records, gewoon en IPC
Top Times per regio
Top Times per oude kring
Top Times Nederland

Beschikbare files op het internet, deze moet je via bestand laden importeren:
www.xzweml.nl/IPCswimming/splashrecordlist.php Nederlandse records IPC
Niveautabellen hebben we er binnen de KNZB 2 in omloop.
één voor de valide zwemmers en één voor de gehandicapte zwemmers. Deze heb je dan
nog in 3 uitvoeringen, als limiet, als level maximaal en als level minimaal. Dat laatste is
of je wil gebruiken als weergave of als controle voor accepteren zwemmers.
Door alleen de juiste badlengte en geslacht te importeren, eventueel beperkt per
leeftijdsgroep of geslacht, scheelt het in het aantal records wat geladen wordt.
Nadat de records en niveau tabellen geladen zijn dienen ze nog gekoppeld te worden aan
de programmanummers waar ze bij horen. Dit ging vroeger automatisch, maar omdat
het veel problemen gaf met verkeerde koppelingen dienen ze nu met de hand gemaakt
te worden.

LIMIETEN OPHALEN UIT DE WEBKALENDER
Wanneer er NK lxf bestanden worden gepubliceerd kunnen van daaruit de limieten worden opgevraagd. Door
deze lxf in te lezen via limieten <wijzigen><tijdstandaarden wijzigen> [importeren]. Het enige is dat je de
tijdstandaard van “sneller dan tijdstandaard” moet omdraaien naar “langzamer dan tijdstandaard”. Daarna
zullen behaalde limieten worden getoond op de uitslag afhankelijk van de gebruikte instellingen, zoals bij het
koppelen wordt beschreven.
Ze moeten staan volgens onderstaand voorbeeld:

Pagina

Eerst terug gaan naar de programmanummers en dan rechtsonder heeft met de
mogelijkheid om records toe te voegen. Voor het toevoegen van lege regels klikt met
rechtsboven op het eerste symbool voor records, de tweede voor limieten. Per regel stelt
men dan in of het record op de startlijst en/of resultaatlijst moet worden afgedrukt en
met welke beschrijving. Boete/aantal kan men gebruiken om extra te laten betalen als
men bijvoorbeeld de inschrijflimiet niet haalt.
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KOPPELEN VAN RECORDS EN NIVEAUS AAN PROGRAMMANUMMERS

Door nu de records van de juiste soort en categorie te koppelen, kan met direct de
record volgen.

BEPERKINGEN VOOR MEE TELLENDE ZWEMMERS
Er is nog een beperkte mogelijkheid om ervoor te zorgen dat buitenlanders geen Nederlandse records
zwemmen.

In bovenstaande scherm (recordlijsten) beperking tot een club (afk./depot), Land of oude kring. Prioriteit
bepaald u mee welk record het belangrijkste is. Auto update zorgt ervoor dat het record wordt bijgewerkt als
er een nieuwe gezwommen is. Ook dat kan met “alles” automatisch. Maar ook uitgezet worden met “geen”. In
dit laatste geval moet u de detectie met de hand doen.

FINA PUNTEN EN IPC PUNTEN OM TE VERGELIJKEN MET VALIDE ZWEMMERS
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Hierdoor komen in de rapporten de punten voor beide soorten zwemmers onder elkaar.
Het gebruiken van die punten om eventueel een IPC zwemmer in de finale te zetten is
dan een handmatige actie bij finales indelen. Zie in het hoofdstuk finales hiervoor.
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Dit is eenvoudig door dezelfde tabel in de punten voor zwemmers te zetten.

De drie tabellen komen overeen met de sortering die je bij leeftijdscategorieën kan
kiezen:

IPC EN VALIDE ZWEMMERS SCHEIDEN BINNEN PROGRAMMANUMMERS

Categorie 1 alle zwemmers (handicap leeg laten) uitslag op tijd.
Categorie 2 alle ipc zwemmers (handicap S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15) uitslag op
IPCpunten

OVERSCHRIJVINGEN VAN LEDEN
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Probeer altijd het Sportlink id te gebruiken om een zwemmer overgeschreven te krijgen. Want schrijffouten in
namen zorgen ervoor dat er een 2e zwemmer wordt aangemaakt in plaats van dat de zwemmer
overgeschreven wordt. Dit geldt ook voor officials.

