Meet Manager
1. Algemeen

EV = EVent structuur
RC = ReCords
CL = Deelnemende Clubs
EN = ENtries (inschrijvingen)
RS = ReSultaten

2. Taalinstelling
Het is belangrijk de taal in te stellen op “Vlaams”, omdat op de achtergrond daarmee ook bepaalde
parameters automatisch worden ingesteld zodat het programma zich gedraagt volgens de gangbare
reglementen binnen België.
Hiervoor klik je bovenaan op “Taal” – “Vlaams (België)”.
3. Wedstrijd aanmaken
Selecteer: “Bestand” – “Nieuwe wedstrijd aanmaken” – “Lege wedstrijd aanmaken”
-

-

Bestandsnaam: Bestandsnaam + locatie waar je de wedstrijd gaat opslaan
Plaats: Plaats waar de wedstrijd zal plaatsvinden
Land: Land waar de wedstrijd zal plaatsvinden
Datum laatste dag: Laatste dag van de wedstrijd indien wedstrijd over meerdere dagen,
anders dag van de wedstrijd
Baan: Lengte van een zwembaan
Baannummer eerste baan en laatste baan: Geef het baannummer van de eerste zwembaan
die je zal gebruiken en de laatste zwembaan die je zal gebruiken.
Voorbeeld:
o 1 – 6 >> Indien je zwembad over 6 banen beschikt en je ze alle 6 zal gebruiken
o 2 – 7 >> Indien je zwembad over 8 banen beschikt, maar je er slechts 6 zal gebruiken
Tijdsopname: Selecteer hoe de tijden zullen worden opgenomen.

Klik op “aanmaken”

4. Meet Manager parametriseren voor correcte IPC puntentabel
Standaard zijn de classificaties S15 en S16 niet beschikbaar in Meet Manager; je dient de IPC
puntentabel hiervoor toe te voegen op de volgende manier (analoog aan de procedure voor Team
Manger):
-

Download de puntentabel “IPC Points 2018 BEL.txt” van de website van Parantee-Psylos
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-

Navigeer op je computer via de verkenner naar volgende map: C:\Program Files (x86)\Splash
Software\Meet Manager
Maak hierin een nieuwe map “Points” aan (let op de hoofdletter “P”)
Sla het bestand “IPC Points 2018 BEL.txt” op in deze nieuwe “Points” map
Herstart de Meet Manager software

5. Wedstrijd Parametriseren
Enkele belangrijke parameters:
-

-

Puntentelling (Handicap): Selecteer steeds de meest recente IPC Points Table
Controleer: Als je de IPC Points tabel in de vorige stap correct hebt toegevoegd, zie je hier nu
“IPC Points Table BEL 2018” staan
Vul de adresgegevens van het zwembad in
Leeftijdsberekening op basis van geboortejaar
Datum voor leeftijdsberekening = datum van de wedstrijd
Startgeld per zwemmer invullen
Startmethode selecteren
Maximum aantal inschrijvingen per zwemmer selecteren
Uiterste inschrijfdatum selecteren
Gegevens van de organisatie en contactpersoon invullen

6. Sessie toevoegen
Klik rechts op de wedstrijd in de linker kolom en selecteer “Sessie toevoegen”.
Je dient hier minstens 1 sessie aan te maken.
Indien je wedstrijd over een hele dag gespreid is, kan je hier een tweede sessies aanmaken: 1 voor
de voormiddag en 1 voor de namiddag.
Indien je wedstrijd over 2 dagen gespreid is, kan je bijvoorbeeld 4 sessies aanmaken: 1 voor de
voormiddag van dag 1, 1 voor de namiddag van dag 1, 1 voor de voormiddag van dag 2 en 1 voor de
namiddag van dag 2.
Sessie info
-

Nummer: Te beginnen bij 1 en chronologisch verder tellen
Datum
Naam: Een vrij te kiezen naam.
Voorbeeld: Dag 1 PM
Aanvangstijd eerste programmanr: Tijdstip waarop je de eerste reeks laat starten
Ploegleiders vergadering: Tijdstip waarop je deze laat doorgaan (niet invullen indien deze
niet doorgaat)
Jury vergadering: Tijdstip waarop de kamprechter zal vergaderen met de officials (in principe
30 min voor de aanvang van de eerste wedstrijd)
Aanvang inzwemmen: Tijdstip waarop de clubs in het water mogen voor de opwarming
Einde inzwemmen: Tijdstip waarop de clubs het water moeten verlaten voor de opwarming
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7. Wedstrijd samenstellen
Klik rechts op de sessie in de linker kolom en selecteer “Series / voorronde toevoegen”.
Serie parametriseren:
“Hier bepalen we wat er gezwommen wordt.”
-

Nummer: chronologische volgorde aanhouden
Zwemslag: selecteer uit de lijst met mogelijkheden
Geslacht: selecteer

Leeftijdscategorie parametriseren:
“Hier bepalen we op welke manier we de resultaten zullen berekenen en rangschikken.”
-

-

Leeftijd van: Minimum leeftijd; blanco laten indien vanaf minimum grens
Leeftijd tot: Maximum leeftijd; blanco laten indien geen maximum grens
Geslacht: Enkel te wijzigen indien je bij de serie “Alle” hebt geselecteerd om dames en heren
samen te laten zwemmen, maar indien je later bij de resultaatsverwerking toch een apart
klassement wil voor dames en heren.
Handicap: Vul de toegestane handicap classe in; indien meerdere vul je ze allemaal in
gescheiden door een “,” (komma); bij een aflossing mag je dit blanco laten.
Klassement
o Op zwemtijd: Indien je geen rekening wil houden met de handicap klasse, maar
enkel wil rangschikken op basis van de gezwommen tijd.
Voorbeeld: Een wedstrijd S14, een aflossing
o Op handicapklasse: Indien je wil rangschikken op basis van IPC punten en dus wel
rekening houdt met de handicap klasse.
Voorbeeld: Een wedstrijd voor S1-S10 waarbij het aantal punten voor een S1
zwemmer wordt berekend op basis van zijn persoonlijk resultaat en het
wereldrecord in de classe S1, het aantal punten voor een S2 zwemmer wordt
berekend op basis van zijn persoonlijk resultaat en het wereldrecord in de classe S2,
enz.

Belangrijke opmerking in verband met aflossingen:
-

Voor een aflossing rangschikken we steeds op basis van tijd.
Het systeem kan nog niet automatisch de handicap punten van de zwemmers berekenen bij
een aflossing. Dit wil zeggen dat de organisator dit manueel moet natellen: 1 punt voor een
S1 zwemmer, 2 punten voor een S2 zwemmer, … 10 punten voor een S10, S11, S12, S13,
S14, S15 of S16 zwemmer. Indien het maximum aantal handicap punten wordt overschreden
dient er later bij de resultaatsverwerking manueel een diskwalificatie ingegeven te worden.

8. Wedstrijd exporteren
Klik op “Import/Export” – “Uitnodiging exporteren (LENEX)” en maak het LXF bestand aan.
Klik op “Algemeen” – “Programmastructuur afdrukken” en selecteer desgewenst “Details
leeftijdscategorie afdrukken”.
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9. Inschrijvingen importeren
Klik op “Import/Export” – “Inschrijvingen importeren”.
Klik onderaan op “Bestand laden” en selecteer het inschrijvingsbestand dat via Team Manager werd
aangemaakt. Klik daarna op “Importeer” om alle inschrijvingen in te laden.

10. Handmatige inschrijvingen toevoegen
Controleer of de club van de zwemmer reeds in de lijst met deelnemende clubs staat. Indien dit niet
het geval is dien je deze eerst toe te voegen:
-

Selecteer het onderdeel “CL”
In de linkerkolom klik je rechts en selecteer je “Vereniging toevoegen”
Vul de volgende velden zeker in:
o Algemeen
▪ Afk./depot
▪ Naam
▪ Land
o Anders
▪ Korte naam
▪ Lange afk.
o Internationaal
▪ Naam (Engels)
▪ Korte naam (Engels)

Daarna kan je de zwemmer toevoegen.
-

Selecteer het onderdeel “EN”
Klik rechts op een lege plek en selecteer “Zwemmer toevoegen”
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-

Vul alle velden in met geel gearceerd:

-

Klik op “Sluiten” indien alles volledig
Selecteer de toegevoegde zwemmer; onderaan in het scherm zie je dan alle programma
nummers waaraan de zwemmer kan deelnemen.
Opgelet: Meet Manager toont de selectie enkel op basis van leeftijd en geslacht, maar niet
op basis van handicapklasse. Hier dien je dus zelf attent voor te zijn!
Klik rechts op het programmanummer waarvoor je een manuele inschrijving wil toevoegen
en selecteer “Inschrijving toevoegen”.
Indien gekend kan je de inschrijftijd invullen in de kolom “Inschrijftijd”; indien niet gekend
laat je deze gewon blanco.

-

11. Wedstrijddocumenten instellen
Download het document met de juiste lay-out voor de rapporten van de website van ParanteePsylos: “Rapport lay-outs Parantee.xml” en sla het bestand op.
Importeer het opgeslagen bestand met de rapport lay-outs voor Parantee via “Instellingen” –
“Rapport layouts wijzigen”.
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Klik op “Importeren…” en selecteer het aangereikte bestand met de layouts voor Parantee”:

Vink de 4 lay-outs aan voor Parantee-Psylos en klik op “OK”.
Daarna dien je overal de standaardrapporten te wijzigen in deze voor Parantee-Psylos:
-

Ga naar “Instellingen” – “Rapport instellingen wijzigen”
In het tabblad “Layout”, stel je alle rapporten standaard in volgens de geimporteerde
Parantee-Psylos layout:
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12. Wedstrijddocumenten klaarmaken
Vergewis je ervan dat alle inschrijvingen werden ingegeven alvorens je verder gaat.
Klik op “Wijzigen” – “Startlijst ber. series / voorrondes…” en gebruik volgende parameters:
-

Programmanummers: alles selecteren
Baanindeling: normale startlijst
Serie volgorde: langzaamste serie eerst

Klik op “Start”.
Opgelet: Als je reeds eerder de baanindeling had gemaakt en daarna nog aanpassingen hebt
gemaakt moet je bestaande baanindeling eerst verwijderen via de knop “Verwijder baanindeling”.

13. Tijdschema berekenen
Het is mogelijk om bij de start van elke reeks een geschat aanvangstijd weer te geven.
Ga hiervoor naar “Wijzigen” – “Tijdschema berekenen”.
De standaard parameters zijn voorzien voor een valide wedstrijd en dienen nog te worden
aangepast aan de reëele situatie voor een wedstrijd G-zwemmen.
Voor een wedstrijd G-zwemmen niveau competitief zijn volgende paramaters representatief:

Klik op “OK” om de berekening te starten.

14. Wedstrijddocumenten klaarmaken
Opgelet: Je mag nu geen aanpassingen meer maken aan de wedstrijdstructuur, deelnemende clubs
of inschrijvingen. Eventuele late inschrijvingen kan je op de dag zelf nog toevoegen via de procedure
“Late inschrijving”.
Volgende documenten zijn beschikbaar onder het menu “Inschrijvingen”
-

Deelnemende verenigingen
Overzichtslijst met het aantal zwemmers, starten en estafettes per club.
Inschrijvingslijst per zwemmer
Overzicht van alle deelnemers alfabetisch op familienaam.
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-

Deze lijst moet beschikbaar zijn aan de jurytafel waarop de voorzitter van de jurytafel alle
afwezigen aanduidt (op basis van de inschrijfbevestiging; zie verder). Voorafgaand aan de
wedstrijd bezorg je deze lijst met afwezigheden aan de kamprechter.
Startlijst
Het effectieve programma.
Controleer via de knop “instellingen” of volgende opties ingeschakeld staan:
o Tabblad “Programmanr”

o

Tabblad “Startlijst”
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Controleer ook nog de knop rapport lay-outs via de knop “Layout wijzigen” en check of je
daar zeker de layout “Start list (1 column)” met Handicap info hebt geselecteerd:

-

-

-

-

Formulier estafette zwemmers
Dit is het inschrijvingsformulier voor de estafette ploegen.
Bij het aanmelden wordt dit aan de verantwoordelijke van de club overhandigd. De club vult
de namen in en bezorgt het terug aan de jurytafel voor de afgesproken tijd.
Startkaarten
De startkaarten.
Opgelet: Naar Belgische normen dien je hier de “BEL” lay-out te selecteren.
Inschrijfgeld per vereniging
Overzichtslijst van de deelnemende verenigingen.
Deze lijst dient beschikbaar te zijn bij het onthaal, zodat het eventueel nog te ontvangen
inschrijvingsgeld kan ontvangen worden.
Inschrijfbevestiging per club
Een lijst met alle inschrijvingen per club.
Dit dient in tweevoud aan elke club te worden overhandigd. De club duidt op beide
exemplaren de afwezigen aan en geeft 1 exemplaar ondertekend door de afgevaardigde met
naam en handtekening terug aan de jurytafel.
Dit exemplaar wordt bijgehouden aan de jurytafel ter inzage voor de kamprechter.

15. Late inschrijving
Een late inschrijving is een inschrijving die moet worden toegevoegd nadat de startlijst werd
berekend.
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Om te vermijden dat je extra reeksen moet gaan toevoegen zoek je bij voorkeur naar een lege baan
in een reeks van de desbetreffende wedstrijd.
Klik rechts op de lege baan en selecteer “Late inschrijving” en selecteer de zwemmer en vul een
inschrijvingstijd in. Eventueel kan je een nieuwe zwemmer (en eventueel ook club toevoegen)”.

16. Resultaten ingeven
Ga naar het onderdeel “RS”.
Tijden ingeven voor een individuele reeks:
-

Selecteer de serie en zwemmer en vul het resultaat in bij “Eindtijd”.

Tijden ingeven voor een aflossingsreeks:
-

Dubbelklik op de clubnaam
Dubbelklik op positie 1 en selecteer de eerste zwemmer
(idem. voor de 2e, 3e en 4e zwemmer)
Klik op “Opslaan”
Vul het resultaat in bij “Eindtijd”.

Diskwalificatie ingeven:
-

Selecteer de serie en zwemmer en selecteer “gediskwalificeerd” in de kolom “Status”;
onderaan in het vak “Commentaar” geef je de reden van diskwalificatie op. Desgewenst kan
je de gezwommen tijd nog invullen in het vak “Eindtijd”.

Na akkoord van de kamprechter, maak je de reeks definitief door de reeks te selecteren en op F11 te
drukken (je kan ook bovenaan op het icoontje met het duimpje klikken).

17. Resultaten afdrukken en exporteren
Klik op “Uitslag” – “Resultaten afdrukken”.
Eventueel kan je via het veld “Programmanrs” een selectie maken van de reeksen waarvoor je de
resultaten wil afdrukken.

18. Resultaten exporteren
Klik op “Import/Export” – “Resultaten exporteren”.

EXTRA 1: Puntentelling
Je kan indien gewenst een puntentelling op basis van plaatsen toevoegen aan je wedstrijd.
Hieronder vindt je een voorbeeld van instellingen voor een puntenklassement.
1. Ga naar het onderdeel “RS”
2. Puntentelling definiëren via “Instellingen” – “Puntentelling wijzigen”
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a. Tabblad “Filter”

b. Tabblad “Punten”
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c. Tabblad “Groeperen”

3. Om de punten ook op de resultatenlijst te tonen, dien je deze kolom toe te voegen aan de
rapport lay-out voor de resultatenlijsten:

4. De resultaten van de punentelling kan je afdrukken via “Uitslag” – “Puntentelling…”
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EXTRA 2: Een meerkamp op basis van IPC punten
Je kan een meerkamp definiëren op basis van IPC punten. In het onderstaande voorbeeld worden op
elk nummer IPC punten gegeven aan de zwemmers en kan op het einde een klassement worden
gemaakt op basis van het totaal aantal verworven IPC punten per zwemmer.
1. Ga naar het onderdeel “EV”
2. Klik op “Wijzigen” – “Meerkamp definiëren”

3. De resultaten van de meerkamp kan je afdrukken via “Uitslag” – “Resultaten meerkamp…”

Opmerking: In stap 2 werd er gedefinieerd hoe je de rangslijt zou maken op basis van een sjabloon in
het wedstrijdprogramma (gele arcering). In het geval dames en heren apart zwemmen dien je dus
eerst een sjabloon voor heren te selecteren en dan de resultaten van de meerkamp af te drukken.
Daarna selecteer je een sjabloon voor dames en druk je opnieuw de resultaten van de meerkamp af.
13
Gorrit Vercauteren

