DVBF e-Scoresheet
Fokuspunkter for DT-dommere

Generelt ligger e-Scoresheets virkemåde meget tæt på den måde, vi afvikler VolleyLiga-kampe
i Danmark, men der er nogle få svagheder og mangler i systemet, som det er godt at have
kendskab til.
Roster Validation (”underskrift” af kampskema før kampstart):
Når sekretæren er færdig med at udfylde ”Roster”, hvor systemet skal afspejle den udleverede
holdseddel fuldstændigt, skal holdenes repræsentanter indtaste deres password for at
godkende spillerlisten. Dette sker efter, at først hjemmeholdets og derefter udeholdets
spillerliste er oprettet, og det er desværre kun udeholdets oplysninger, der er synlige bagved
login-vinduet.
Dommerne opfordres derfor til, at rådføre sig med sekretæren, så det sikres at hjemmeholdet
er oprettet korrekt, inden holdrepræsentanterne tilkaldes for at give deres passwords.
Hvis der opdages fejl i spillerlisterne – typisk uoverensstemmelse med trøjenumre – kan
”Roster”-funktionen sagtens udføres igen, men kræver en ny indtastning af passwords fra
begge holdrepræsentanter!
Protest:
Hvis et hold vil lægge en protest,
klikker sekretæren på holdets
Protest-knap ved siden af
pointscoren. e-Scoresheet viser en
”pop up”, der fortæller at en protest
er blevet gemt og så kan spillet godt
fortsætte. Stillingen og holdet, der
lagde protesten, er gemt i systemet,
men det anbefales at lave en kort
beskrivelse af protestens art i
Comments-funktionen (nederst til
højre). Hvis protesten senere
frafaldes, kan Comments blot slettes
igen.
Indtil kampen er
spillet færdig og
godkendt, kan
man kun se
protesten som
en lysegrøn linje
i Historyfunktionen.

Herunder et klip fra det endelige kampskema. Markeret med gult, er e-Scoresheets notifikation
– efterfulgt af sekretærens egen indtastning i Comment-funktionen:
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Afslutning af kamp (”underskrift” af kampskema efter endt kamp):
Der er ikke rigtig nogen overraskelser ved dette vindue, men det indskærpes at dommeren
skal være den sidste, der indtaster sit password – præcis som I gør på et papirskema!

Fortsat udvikling af vores kendskab til systemet og dets praktiske brug:
Det vil være særdeles værdifuldt, hvis både dommerne og klubbernes sekretærer, som brugere
af e-Scoresheet, deler deres oplevelser – særligt situationer, hvor systemet ikke understøtter
spillet på og omkring banen.
Vi kan rådføre os med DataProject i Italien om der er løsninger på uhensigtmæssigheder, men
kun hvis vi får kendskab til dem fra jer!
Skriv gerne til bo.moellgaard@yahoo.com eller turnering@volleyball.dk.
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