
ELECTRONISCH WEDSTRIJDBLAD
-------------------------------------------------------

Bij gebruik van het electronisch wedstrijdblad moet er steeds een papieren blanco wedstrijdblad
(doordruk) voorradig zijn.

1.1.Verantwoordelijkheid thuisploeg
- Zorgt ervoor dat de betrokken wedstrijd gedownload is.
- Indien er geen internetverbinding aanwezig is, dient dit vooraf gedaan te worden.
- Stelt een voldoende opgeladen (liefst 10” tablet) ter beschikking waarop de recentste versie

van Volleyspike is geïnstalleerd. (Batterij op geladen)
- Er wordt aangeraden ook een voldoende opgeladen powerbank te voorzien (om tablet bij te

laden indien er meerdere wedstrijden achtereen gespeeld worden ) of de lader en
verlengsnoer.

1.2.Markeerder thuisploeg (coach)
- Opent de juiste wedstrijd (match nummer)
- Activeert zijn spelers in ADMINISTRATION (met aanduiding van kapitein, libero’s en extra

spelers.
- Activeert onder de Staff thuisploeg de namen, de licentienummer en functie van de coaches,

Markeerder 1/scorekeeper 1, verzorger, terreinafgevaardigde (Field Deputy) ….
- Geeft onder ADMINISTRATIONS/OFFICIALS scheidsrechter(s), lijnrechters e.d. … in.
- Stelt de applicatie ter beschikking 25 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de scheids-

rechter.
- Noteert de uitslag van de reservewedstrijd in het vak RESULTS RESERVE MATCH liefst voor

aanvang van de hoofdwedstrijd.
- Markeert de wedstrijd volgens de geldende reglementering.
- Noteert de opmerkingen van de scheidsrechter wanneer deze daarom verzoekt in het vak

COMMENTS.
- Tekent na de wedstrijd als eerste het e-WB (RESULTS/SIGN OFF).
- De thuisploeg is verantwoordelijk om na het afsluiten van het e-WB door de scheidsrechter

het e-WB op te laden of door te sturen naar de Federatie.

1.3.Markeerder/ploegverantwoordelijke bezoekers
- Activeert zijn spelers in ADMINISTRATION (Spelers, libero en kapitein.).
- Activeert onder ADMINISTRATION/OFFICIALS Coach, markeerder 1 bezoekers (scorekeeper)

e.d. … .
- Assisteert de 1ste markeerder bij zijn taken gedurende de wedstrijd en dit volgens de gelden-

de reglementering.
- Tekent na de wedstrijd als 2de het e-WB (RESULTS/SIGN OFF).

1.4. Scheidsrechters
- Ontvangen het e-WB 25 minuten voor aanvang van de wedstrijd en kijken na of :

. de juiste wedstrijd opgeladen is

. de gegevens van de scheidsrechters correct zijn in ADMINISTRATION/OFFICIALS

. de terreinafgevaardigde correct is ingevuld.
- Kijkt na in RESULTS/ROSTER aan de hand van de deelnemerslijsten, licenties en trui-num-

mers of het aantal deelnemers en de voorgelegde licenties overeenstemmen met de
opgegeven namen en dit volgens de geldende reglementering.

- Geven na de toss onmiddellijk de nodige informatie aan de markeerder (keuze terrein en
opslag /receptie van de thuisploeg) en controleren de correcte ingave.



- De 2de scheidsrechter (indien aanwezig) controleert de correcte ingave van de rotaties van
beide ploegen door de markeerder.

- De scheidsrechter noteert in het vak COMMENTS eventuele opmerkingen.
- Na de wedstrijd controleert de 1ste scheidsrechter of de winnaar en de uitslag correct zijn

en geeft demarkeerder(s) en de kapiteins de toelating om het e-WB af te tekenen in
RESULTS/SIGN OFF.

- Als laatste tekenen de scheidsrechter(s) het wedstrijdblad af en bevestigen de afsluiting.
Hierna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

1.5. Tips
- Maak je vertrouwd met de voornaamste functies van je toestel.
- Werk steeds met een volledig geladen toestel, indien mogelijk voorzie een geladen power-

Bank of lader en verlengsnoer.
- Pas de helderheid van het toestel aan, aan de omgeving, hoe helderder het scherm hoe

meer het batterij verbruikt.
- Sluit alle andere applicaties af.
- Stel de sluimertijd in op een voldoende lange tijd.
- Indien internet beschikbaar is, kan bv na iedere set een back-up gemaakt worden in de

cloud. Als een SD-kaart in de tablet gestoken wordt, kan het wedstrijdverloop daarop
bijgehouden en naar een andere tablet overgezet worden om verder te markeren.


