Handleiding spelerslijsten bij toernooien
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Deze handleiding zal bij een volgende update worden geïntegreerd in de handleiding
“Captain/teammanager”.

LET OP: Als je klaar bent, altijd uitloggen!!
Iedere gebruiker heeft zijn eigen inlogcode
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Log in met je inloggegevens op: www.erugby.nl
Deze gegevens heb je ontvangen van de beheerder van e-rugby binnen je club.

Klik links onder op de Nederlandse vlag zodat alle teksten in het Nederlands zijn.
Kies “rugby” en kies dan voor “toernooi”. Zie afbeelding hieronder.

Klik op toevoegen

Onderstaand scherm opent zich nu

2

Vul nu de gegevens in
Categorie: kies via het dropdown menu voor de juiste categorie (bij voorrondes NK Mini’s kies je hier
NK Mini’s)

Datum toernooi: met behulp van de kalender kies je de datum van het toernooi. LET OP: je kunt
maximaal 3 dagen voor het toernooi de spelers invoeren. Je de kunt de overige gegevens wel alvast
invullen en je gegevens opslaan. Binnen 3 dagen voor het toernooi kun je je gegevens weer openen
en de spelerslijst maken en printen.
Naam toernooi: vul hier de naam van het toernooi in
Plaats: hier vul de plaats in waar het toernooi plaatsvindt
Team: vul hier de naam van je eigen team in. Dus niet de naam van het eventuele clusterteam
Clusterclubs: hier vul je de namen van de clubs in waarmee je samen in een cluster speelt. Anders vul
je hier “geen” in.
Captain: vul de naam van de teamcaptain in
Manager/Coach: vul de naam van de coach of teammanager in
Mobiel: vul hier het mobiele telefoonnummer van de coach/manager in.
Klik nu op OK
Alle velden zijn verplichte velden
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Nu verschijnt de spelerslijst en hier kun je het toegestaan aantal spelers plus wisselspelers invullen.

Klik op select en onderstaand scherm verschijnt nu

Klik op het zwarte driehoekje onder “status” en vink de juiste spelerscategorie/status aan (zie
volgende afbeelding). Als je gedispenseerde spelers in je team hebt, moet ook de categorie / status
waarin de dispenseerde speler zit, aanvinken
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LET OP: vink ook de introspelers van de betreffende categorie/status aan. Klik daarna op “V” links op
de statusbalk. Nu verschijnen alle spelers van de gekozen categorie/status.

Selecteer nu de spelers door op het vakje achter het nummer te klikken. Indien er geen foto van
betreffende speler in e-rugby zit kan hij/zij niet worden geselecteerd voor het toernooi.

Als alle spelers zijn geselecteerd klik je op OK bovenaan het scherm met de spelers.
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LET OP: als je clustert vul je alleen de spelers van je eigen club in. Je clusterpartners vullen hun
eigen lijst in. De spelerslijsten van al de clusterpartners samen vormen je toernooilijst. Het totaal
aantal spelers mag niet het totaal van het toegestane aantal spelers overschrijden.
De spelerslijst wordt nu gevuld

Klik nu weer op OK.
Onderstaand scherm verschijnt nu. Klik op het vakje van het betreffende toernooi

Je kunt de fotolijst nu printen (wordt verderop beschreven).
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Verwijderen/toevoegen spelers
Je kunt na het openen van het toernooi spelers verwijderen en/of toevoegen.
Bv Verwijder “Jaan Baan” en voeg toe “Josh Baker” (omlaag gedispenseerde Cub)
Klik op “selecteer”, bovenaan de lijst met spelersnamen
Maak weer de selectie voor de juiste categorie/status en klik op “V”

Klik nu op “V” bij de speler die je wilt verwijderen. De “V” verdwijnt nu

Klik op OK
Klik op volgende pagina weer op OK
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Open nu weer het juiste toernooi
Klik op “selecteer”, bovenaan de lijst met spelersnamen
Kies weer de juiste categorie/status en vink de speler aan die je wilt toevoegen.

Klik op OK
Klik op de volgende pagina normaals op OK

Open het toernooi en klik op print bovenaan de lijst met spelersnamen. De spelerslijst met foto’s
opent nu. Print nu deze pagina
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Klik deze pagina weg en log uit
Overhandig de fotolijst op de dag van het toernooi aan de toernooileiding.

Bij vragen kan men contact opnemen met Club on the Net telefoon: 010-2827444
Edith de Reus edr@arl-products.com
Pieter Woerdeman pw@arl-products.com
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