Digitaal Wedstrijdformulier LISA - De procedure voor Junioren en Senioren:
A De coaches/aanvoerders van het team geven voor de wedstrijd de spelerslijst op door teamleden uit te
vinken die niet aanwezig zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid invallers toe te voegen.
B De scheidsrechters controleren de spelerslijst, registreren eventuele gele/rode kaarten, voeren de
uitslag in en beide scheidsrechters accorderen. Het formulier wordt dan verzonden.
C De coaches/aanvoerders kunnen de uitslag/tuchtzaken inzien en kunnen dit goedkeuren.

Scheidsrechter 1 van 2 – Junioren en Senioren:
De scheidsrechters loggen na de wedstrijd in met hun lidnummer of kaartnummer of bondsnummer
én de verificatiecode die zij van de begeleiding krijgen. De scheidsrechter voeren hun kaarten in en
de uitslag en keuren deze goed.

U controleert de
spelerslijsten.

Kies  hier  ‘Ik  ben  
scheidsrechter’

U logt in met
lid/kaartnr én de code
van de begeleiding.

Geef aan of er
kaarten zijn gegeven.

Selecteer welk team
een kaart heeft
gekregen.

Klik op
‘Volgende’.

Klik het soort kaart
aan.

Klik het type kaart
aan.
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Vanuit de lijst kunt u
aangeven voor wie
deze kaart was.

U kunt nog aangeven
of het een
aanvoerderskaart was.

Daarna kunt u het
tijdstip van de kaart
invoeren.

Daarna kunt u de
uitslag invoeren. En
druk op ‘Opslaan’.

Voeg nog een kaart
toe, bewerk de huidige
kaarten, of ga door.

Als laatste is er nog ruimte
voor een opmerking over
de kaart.

U krijgt nog een
bevestiging van de
stand. Druk op
‘Volgende’.  

Indien u kiest voor bewerk
krijgt u dit scherm te zien.

U kunt nu op ‘Versturen’
klikken

U kunt eventueel
nog een opmerking
plaatsen.

U bent nu klaar met het
invullen! Nu kan de
andere scheidsrechter en
de begeleiding weer aan
de slag.
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Scheidsrechter 2 van 2 – Junioren en Senioren:
Nadat scheidsrechter 1 klaar is met invullen, kan de andere scheidsrechter en de begeleiding weer
verder.

U controleert de
spelerslijsten.

Kies  hier  ‘Ik  ben  
scheidsrechter’

U logt in met
lid/kaartnr én de code
van de begeleiding.

U krijgt de kaarten te
zien die zijn ingevuld.
Voeg een kaart toe,
bewerk de huidige
kaarten, of ga door.

U ziet de uitslag welke
is ingevuld, deze kunt u
nog wijzigen of
goedkeuren.

Klik op
‘Volgende’.

U krijgt nog een
bevestiging van de stand.
Druk op ‘Volgende’.

U ziet nog een overzicht
van de wedstrijdgegevens.
Druk op ‘Volgende’.

Klik  op  ‘Versturen’ om uw
deel af te ronden, nu kan
de begeleiding het
formulier goedkeuren en
afronden.

U bent nu klaar met
het invullen!
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