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SCHEIDSRECHTER INGEDEELD DOOR (regio) BOND OF CLUB
Versie 2017 05 07

LET OP: Als je klaar bent, altijd uitloggen, zodat iemand anders geen wijzigingen in
jouw werk kan aanbrengen
Iedere andere gebruiker heeft zijn eigen inlogcode
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WERKWIJZE SCHEIDSRECHTERS INGEDEELD DOOR Bond OF CLUB
Voorafgaand aan de wedstrijd heeft de scheidsrechter slechts een controlerende functie. Hij/zij moet
controleren dat beide captains “akkoord” hebben aangevinkt op wedstrijdformulier vóór aanvang van de
wedstrijd
Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de stand in, de eventuele verstrekte kaarten en de blessures. Ook is
het mogelijk om een in te vullen en kun je aangeven hoe de organisatie e.d. was. Als alles ingevuld is, wijzig je
de status van de wedstrijd, daarna vink je “goedgekeurd” aan en klik op OK

INLOGGEN
Ga naar www.erugby.nl en log in met jouw login en wachtwoord, klik vervolgens op rugby. Onder “mijn
wedstrijden vind je de wedstrijden waarvoor jij bent ingedeeld.

Klik vervolgens op details om het wedstrijdformulier te openen.

GELE EN RODE KAARTEN

Indien men het vak achter de speler aanklikt kan een rode of gele kaart gegeven worden. De reden voor de
kaart wordt weergegeven en dient aangeklikt te worden.
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Bij een directe rode kaart (dus niet n.a.v. 2 gele kaarten) moet er door de scheidsrechter het formulier “Uit
het veldzending” worden in gevuld. Dit formulier is te vinden op www.rugby.nl / competitie / downloads
“formulier uit het veldzending”. Na het invullen die formulier binnen 48 uur na de wedstrijd mailen aan de
competitieleider josroovers@rugby.nl

VERMELDEN VAN BLESSURES
Klik op het vakje achter de speler die een blessure heeft opgelopen en maak daarna een keuze voor het soort
blessure.

INVULLEN SCORES, ORGANISATIE CLUB EN EVENTUEEL COMMENTAAR
Onderaan kan de score, commentaar en ontvangst ingevuld worden.
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AFSLUITEN VAN HET WEDSTRIJDFORMULIER

In het bovenste gedeelte vult men bij status, het resultaat in en markeert goedkeuring.
Goedkeuring houdt in dat de informatie aan Rugby Nederland wordt doorgegeven.
Als laatste klik op OK

Controle punten als men de wedstrijd gegevens bevestigt.
Bij het afsluiten krijgt men eerst een pop up, dit is ter ondersteuning zodat men niet vergeet de belangrijkste
items te hebben ingevuld op het wedstrijd formulier.

Als men alles heeft aangevinkt klikt men op ok en vervolgens weer op ok in het scherm wedstrijd gegevens.

Hierna moet u uitloggen.

Tijdslot
NB De scheidsrechter heeft 24 uur na aanvang wedstrijd de tijd om dingen aan te passen daarna is het
formulier gesloten. Lees verder hoe dit in z’n werk gaat.
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Aanpassen wedstrijdformulier nadat het gesloten is (binnen 24 uur)
Open het wedstrijdformulier
Zet het vinkje bij scheidsrechter akkoord uit
Zet de status van de wedstrijd op “nog te spelen”
Klik op OK !!!!!!!!!!!!
Open opnieuw het wedstrijdformulier
Breng de wijzigingen aan
Zet de status van de wedstrijd weer op “gespeeld”
Zet het vinkje bij scheidsrechter akkoord weer op aan
En klik op OK

ALLE WEDSTRIJDEN EN RESULTATEN BEKIJKEN
Bij de keuze “wedstrijden” zijn alle wedstrijden te vinden. Van de gespeelde wedstrijden is tevens het
resultaat te zien.
Er zijn 3 keuzes:
Mijn wedstrijden: Dit zijn alle wedstrijden waarvoor jij bent ingedeeld als scheidsrechter
Club wedstrijden: Dit zijn alle wedstrijden van jouw club
Alle wedstrijden: Dit zijn alle wedstrijden uit de competitie
Door de verschillende sorteermogelijkheden te gebruiken kun je snel de beoogde wedstrijd(en) vinden

SCHEIDSRECHTERSLIJST
Bij deze keuze krijg je een overzicht van alle door de Bond indeelbare scheidsrechters te zien. Met o.a
telefoonnummers en e-mailadressen.

HULP EN ONDERSTEUNING
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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EXTRA VOOR SCHEIDSRECHTERS INGEDEELD DOOR DE RUGBYBOND (regionaal of
landelijk).
Beschikbaarheid aangeven middels de kalender
Scheidsrechters die ingedeeld worden door de Rugby bond moeten zelf in het systeem aangeven wanneer zij
niet beschikbaar zijn.
Ga naar www.erugby.nl en log in met jouw login en wachtwoord, klik vervolgens op rugby
Als men inlogt is er een overzicht beschikbaar voor welke wedstrijden men is ingedeeld.
Onder Rugby Mijn wedstrijden

Als men op “Beschikbaarheid aangeven” klikt kan men opgeven welke dagen men niet beschikbaar is.
Klik hier op en dag en de beschikbaarheid is aangegeven Zie in rood en rechts het overzicht.
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