Meerdere teams van één vereniging

Bij de Regio Minioren Club Meet en de KNZB Zwemcompetitie is het mogelijk om met
meerdere teams deel te nemen. Dit document laat u zien hoe te handelen in SPLASH
Team- en Meet-Manager om dit te realiseren. Dit is gemakkelijker gemaakt voor zowel de
inschrijvende als de organiserende vereniging.

NB. Wanneer uw vereniging met meerdere teams aan de Nationale Competitie deel neemt,
of u heeft een 1e of 2e team op bezoek bij u als organisatie, is het verplicht om deze
werkwijze te volgen. Dit is namelijk direct gekoppeld aan het berekenen van de
competitiestanden.
De procedure in het kort bevat de volgende stappen:
- Zorg dat u de nieuwste versie van Team Manager heeft.
- Lees de uitnodiging in.
- Maak eenmalig meerdere teams
- Schrijf de zwemmers in, per team
- In Meet-Manager de teams op normale wijze inlezen.
- Wedstrijd houden
- Inlezen in Team-Manager gaat nu vanzelf goed
Uitnodiging inlezen
Dit is vereenvoudigd tot eenmalig de wedstrijd inlezen
Eenmalig meerdere teams aanmaken
Nu moeten wel meerdere teams aangemaakt worden in TM. Dit doe je door bij “verenigingen”
meerdere keren dezelfde vereniging aan te maken, maar dan met een opeenvolgende nummer.

Dit geeft als eindresultaat meerdere keren dezelfde vereniging, maar achteraan staat dan een ander
nummer.
Inschrijvingen per team
De inschrijvingen kunnen nu per team gemaakt worden. Men dient er rekening mee te houden dat
men bovenaan de juiste vereniging kiest.

11

Meerdere teams van één vereniging

Het versturen van de inschrijvingen kan nu vanuit het programma via e-mail gebeuren. Beide teams
gaan dan via één Lenex bestand.
Inlezen van inschrijvingen in Meet-Manager
Na het inlezen krijg je te zien dat er meerdere teams zijn ingelezen.

De wedstrijd kan op een normale manier verder worden afgehandeld. Let er wel op dat als u
zwemmer uit de hoofddatabase overneemt deze een verkeerd depotnummer hebben indien de
zwemmer is ingedeeld in het tweede of volgende team. De wedstrijd kan op de normale manier
worden opgeslagen in een LENEX bestand.
Uitslagen verwerken in Team-Manager
Dit kan op de normale wijze gebeuren. De wedstrijdverwerking is nu afgerond.
Aanpassen in Meet Manager
Wanneer bovenstaande niet vooraf is gedaan, is het alsnog mogelijk om in Meet Manager het
teamnummer op te geven. Klik in het overzicht van deelnemende verenigingen op de betreffende
club en u kunt vervolgens bij de gegevens van deze vereniging het “Nummer” aanpassen:
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