In deze uitleg zal je stap voor stap kunnen volgen hoe je een game start en afsluit.
1) Verbind de lader en internetkabel en start de laptop. Login laptop > paswoord = goal.
2) Ga naar website kbijf.be ( www.RBIHF.be )
a) Klik op My RBIHF.be en Login op de website met je gebruikersnaam & paswoord
b) Open nu E-Score , hier selecteer je de game waar voor we gaan opstarten
a. Selecteer hier de Game Nr bv 308/U16 > 308 is de game nr
b. Selecteer de Code bv PMPABBP0
3) Open E-Sheet
a) File > open (ctrl – o )
b) Vul in de Game nr (bv 308) + de access code (bv PMPABBP0)
c) Click create. De game zal nu opgeladen worden en gesynchroniseerd. Controleer rechts
onderaan of je “synchronised” ziet.
d) Check de spelers lijsten
a. vergelijk met de documenten die je van de Team Managers moet krijgen.
b. controleer of er een Captain en Assistant(s) aangeduid is ( pas aan indien dit niet
het geval is )
e) Click op Game > officials
a. Voer hier een official scorer in (lic nr, Opgelet deze lic nr mag nog niet gebruikt zijn
voor het team)
f) Click op Referees
a. Voer hier minstens 1 referee in (lic nr) en eventueel een tweede referee als je het
twee man systeem gebruikt.
b. Bij drie referees 1 referee en 2 Lines man invoeren.
Opgelet deze lic nr mag nog niet gebruikt zijn voor het team
g) Click op Signature
a) Laat de coach van het Visiting team tekenen
(click op de naam en click de button onderaan)
Laat nu de pin code invoeren
b) Laat nu de coach van het Home team tekenen
(click op de naam en click de button onderaan)
Laat nu de pin code invoeren
h) Click nu op Game en dan op start
i) Selecteer de beginnende goalie voor beide teams
Vanaf nu is de game gestart !!!

1) Eerst dient de official scorer te tekenen
a. Selecteer de naam van de official scorer click de button onderaan en voer de pin code in.
b. Vraag de referee of referee’s (geen lines man) om de sheet te controleren en daarna te
tekenen (indien nodig ga tot in de referee room om daar met de chief referee de sheet te
overlopen en deze te laten tekenen) Dit kan off-line, daarna ga je terug on-line en wacht je
tot de synchronisatie klaar is en kan je verder.
2) Click op Game > End
a. Selecteer het type van match einde
i. Normal
ii. Overtime
iii. Penalty shots
iv. Unfinished
3) Voer het aantal toeschouwers in
4) File Game > Close
5) Sluit de pc af en gedaan !!!

!!! TIP

Als een Coach of official scorer zijn code niet weet kan je steeds met behulp van de help in E-score
deze alsnog aan een code bezorgen.
Men gebruikt de codes NIET voor de ref tenzij deze er mee instemt !!!
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