VSF Limburg
Online wedstrijdblad interclub competitie

Naast het verzenden van het wedstrijdblad ( hetgeen omwille van controle blijft ) dient elke thuisploeg nu ook te zorgen voor
het invullen en verzenden van het online-formulier na elke thuiswedstrijd. Voor beide is de thuisploeg verantwoordelijk.
Het online wedstrijdblad is net zo opgebouwd als het papieren formulier. Het invullen mag dus geen probleem zijn. Hieronder
enkele tips:

1. Kies de afdeling.
2. Kies de thuisploeg (belangrijk: kies eerst de
thuisploeg en dan de speelweek - indien meerdere
thuisploegen in dezelfde reeks kan het zijn dat de
speelweek niet getoond wordt omdat de
thuisploeg die geselecteerd is, niet thuis speelt of
vrij is die week).
3. Kies de speelweek uit de lijst (let op: andere
speelweek is ook andere tegenstander).
4. Kies de uitploeg (dit wijzigt ook de speelweek zie hierboven).
3+4. Indien een ploeg forfait geeft, vink het vakje
"forfait" aan onder die ploeg. Automatisch worden
de uitslagen ingevuld.
5. Geef als speeldatum de dag op dat de match
effectief gespeeld werd. Vul ook begin- en einduur
in (nodig voor verzekering).
6+7. De (vaste) spelers van de ploeg zijn vooraf ingevuld. Om te wijzigen: kies een andere speler van de club via de keuzelijst. De
reservespelers zijn blauw gemarkeerd. Om de volgorde van de spelers te wijzigen, kan je op de
-knop klikken.
8+9. Vul de punten en breaks in voor de thuisploeg (8) en de uitploeg (9) net zoals op het papieren formulier. Bij meerdere
breaks (van min. 30) binnen hetzelfde frame worden de breaks gescheiden door een + (plusteken). Automatisch worden de
ingevulde uitslagen en breaks gecontroleerd. Indien de gegevens fout zijn worden ze rood aangeduid.
10. Indien er opmerkingen zijn, kunnen deze hier vermeld worden.
11. Kies de kapitein van de thuisploeg (krijgt een bevestigingsmail van ontvangst online-formulier ).
12. Kies de kapitein van de uitploeg .
13. Klik op verzenden om het formulier door te sturen. Indien er velden niet of foutief ingevuld zijn, worden ze rood aangeduid.
Gelieve aan te passen en opnieuw te verzenden.

