Werkwijze bij series en finales

Bij het junioren/ jeugd circuit worden ook voor deze wedstrijden het principe van series en finales
geïntroduceerd. Bij de instructie Meetmanager bleek dat veel secretariaten vragen hebben hoe dat
georganiseerd kan worden. In deze notitie geven we aan hoe je dat kunt organiseren. Aan het einde
is ook een instructie Meetmanager toegevoegd en de werkwijze om de 400m toets (junioren zie de
bepalingen) te doen.
Wie zwemmen finales:
In het sjabloon wat voor MM beschikbaar is, zijn alle instellingen al goed gezet.
zwemmen van de series
De series die later ook een finale kennen wordt automatisch ingedeeld volgens een Olympisch indeling (
indien er 3 series of meer zijn). Dat houd in dat de snelste zwemmers in de eerste 3 series worden verdeeld
waarbij snelste start in baan 3 laatste serie, de een-na snelste in baan 3 voorlaatste serie en op 2 na snelste
in baan 3 van de op één na snelste serie. de 4 naar snelste zwemt in de laatste serie baan 4 etc etc, .
Op de uitslag staat wie er in aanmerking komen voor een finaleplaats en wie er reservezwemmer zijn.
AFMELDEN VOOR FINALE VOOR 15.00 UUR OP WEDSTRIJDSECR (Kees)

Achter de uitslagen staat een A bij de zwemmers die direct zijn geplaatst en een R bij de reservezwemmers.
Afmelden voor de finale
zwemmers mogen zich afmelden voor een finale. Om e.e.a. ordelijk te laten verlopen hebben we de
volgende tips:
tip 1.
Zet op de uitslag met een afwijkende kleur en duidelijk
AFMELDEN FINALES VOOR xx.UUR BIJ WEDSTRIJDSECRETARIAAT.
tip 2.
Laat ook de reservezwemmers afmelden.
tip 3.
Laat schriftelijk afmelden door ploegleiding ( ik zou geen afmeldingen van zwemmers zelf, ouders als dan
niet mondeling accepteren)
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tip 4.
Laat iemand op het wedstrijdsecretariaat de afmeldingen verzamelen die op dat moment niet bezig is met
invoer of oplezen tijdbriefjes. kan dan fout gaan met tijden andere serie en kan fout gaan met de afmelding.
tip 5.
Streep de afmelding door op de opgehangen uitslagen en schuif daar met pen de reserve door. Dan kan
iedereen zien hoe e.e.a. loopt.
AFMELDEN VOOR FINALE VOOR 15.00 UUR OP WEDSTRIJDSECR (Kees)

// afgem

// A

niet afgemeld
Afmeldingen na de op de uitslag genoemde tijd worden beschouwd als NG en zwemmers die “niet “ in de
finale starten zonder afmelding krijgen helaas gewoon een NGZA.
Startlijst (nadat de afmeldingstijd voorbij is)
Maak en print de startlijst.
indien je niet beschikt over voldoende kopieer faciliteiten ( en dat zijn we allemaal denk ik;)) hang dan op
tevoren genoemde plaatsen de startlijsten op. Meldt de ploegleider van te voren waar dat is. De meest
logische plek is de plek waar ook uitslagen hangen.
Ter voorkoming van onduidelijkheid zou ik boven die lijst duidelijk DEFINITIEVE STARTLIJST zetten.
Zorg ook voor startlijsten voor “de kop” van de wedstrijd. Als service naar de TW’s kan een programma per
baan geprint worden waarop alleen die finalezwemmers staan; (In MM is dat keuze [inschrijvingen] en dan
keuze [startlijst, één per baan])
Ook op de startlijst staan de reservezwemmers nog genoemd als zij niet zijn afgemeld.
Startbriefjes maken
Voor de finales kun je zoals gebruikelijk startbriefjes printen en knippen.
tip . : Maak blanco startbriefjes en spreek met de SR af dat die de TW’s prgr serie baan en zwemmer en
tijd(en) op een blanco laat schrijven. Dit voorkomt hectiek in een misschien toch al hectische pauze.
De briefjes worden zoals gebruikelijk verwerkt.
( bij ETW kan de TW op de achterzijde van het programma serie ban zwemmer en tijd(en) noteren zodat bij
terugval op deze tijden ze te vinden zijn. )
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De finaleafstanden
We hopen dat u de finales “aankleed” . We laten dat aan uw creativiteit.
De zwemmers kun je voorstellen.
Een opkomst per serie
etc etc. we hopen op leuke voorbeelden.

De techniek (Meetmanager)
Niet iedereen is in de gelegenheid geweest de MM update bijeenkomsten te volgen of kan dat pas nadat de
eerste JJ wedstrijd al is geweest.

Hieronder daarom een stukje uit de MM handleiding:
finales indelen
Wanneer alle series verzwommen en verwerkt zijn. Moeten we de finales gaan indelen.
Kies <wijzigingen><startlijst ber. Finale>
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Resultaat is:

IPC zwemmers: Let erop dat als u gehandicapte zwemmers hebt, u deze indeelt op basis van IPC punten tov FINA punten.
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 aanbrengen in finales
Bij de inschrijving kun je de finale terugvinden door F achter programmanummer te plaatsen
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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

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.
Daarna krijgt u een overzicht voor welke totaal afstand zwemmers hebben ingeschreven. De inschrijvende
verenigingen dienen hierop aangesproken te worden.

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

