Handleiding digitaal wedstrijdformulier
Er zijn twee mogelijkheden om het digitaal wedstrijdformulier te gaan gebruiken:
1. Online alles doorgeven tijdens de wedstrijd (live bijhouden)
2. Tellen met een vereenvoudigd formulier en na de hand alleen het resultaat invoeren.
Dit moet overigens wel voor de wedstrijd aangegeven worden
Volga kiest voor optie 1 live bijhouden :
Alle tellers moeten 20 minuten van tevoren aanwezig zijn! Om te kunnen tellen moet je een
nevobo-account hebben (login.nevobo.nl). Hier heb je je relatiecode (staat op je
spelerspasje) voor nodig.
De samenstelling van de teams moeten goed doorgegeven worden, ook de rugnummers en
de naam van de spelers.
Spelers beheren aan het begin van de wedstrijd: spelers toevoegen met zelf het goede
nummer toevoegen. Bijvoorbeeld van een ander team. Zodra de wedstrijd gestart is (knop
live bijhouden) kan dit niet meer gewijzigd is. Wanneer iemand nog niet aanwezig is, maar
wel komt wel in het formulier zetten en melden bij de scheidsrechter met pasje.

Aanvoerder en coaches zijn zelf verantwoordelijk voor wat er op het formulier staat. Let op:
vooral de rugnummers! Wanneer je iemand wilt wisselen met nummer 10 en nummer 10
staat er niet tussen, dan kan diegene ook niet gewisseld worden.
De opstelling gaat automatisch van rechtsachter naar midachter. Wanneer de scheidsrechter
weet wie er begint met serveren (niet meer de tos) wordt dit doorgegeven aan de tellers.
Tellers kunnen dit aangeven op het formulier.

Zowel scheidsrechter als teller(s) moet in de gaten houden wie er serveert. Voordeel van het
digitaal wedstrijd formulier is dat het formulier aangeeft welk nummer er moet serveren,
wanneer dit fout is laat je diegene gewoon serveren en geef je daarna bij de
scheidsrechter aan dat diegene fout serveert. De verantwoording ligt ook bij tellers.

Er is ook een knop ‘opstellingsfout’, punt gaat automatisch naar het andere team.

Bruine kleur is aanvoerder

Lichtblauwe kleur is liberospeler

Via Setverloop: punten corrigeren. Op het rode kruisje geeft die het punt gelijk terug. Laatste
actie kun je ongedaan maken.

Spelerswissel: klik het nummer aan dat je wil wisselen, hij geeft zelf aan welk nummer je er
in kunt zetten. Dit nummer klik je aan. Uitzonderlijke wissel is wissel bij blessures
Aan het begin van de set en dezelfde opstelling als de vorige set? Klik op deze knop:
Links is voor het linkerteam, rechts is voor het rechterteam.

Laatste bladzijde: akkoord aanvoerder(s) akkoord official. Versturen!

