Instruktion för dig som är coacher eller aktiv på Södra Judo Open
I samband med våra tävlingar på IK Södra så sänder vi ut live resultat som kan följas av alla som har
tillgång till Internet. Liveresultaten kommer ni åt på vår hemsida,
http://www.iksodra.com/wordpress/resultat/
I samband med att vi skickar över liveresultatet så går det även att som coach eller aktiv att följa
flödet hos, antingen de tävlande man är coach över eller sig själv som aktiv. Denna instruktion
beskriver vad och hur man kommer åt denna information.
Vi börjar redan i veckan före tävlingen att uppdatera informationen på denna sida. Detta gör att man
kan följa vilka som efteranmäls eller stryker sig.
I samband med att invägningen startar så kan man också, i realtid, följa invägningen av de tävlande
man är coach över. Som coach får man då en överblick av vilka som är invägda och vilka som inte är
det.
För respektive kategori kan man sedan följa status utvecklingen för att se när lottningen är klar,
vilken matta de tävlande skall till och om hur många matcher de skall tävla mm. Observera att detta
inte skall ersätta den lokala infotavlan utan det skall mer ses som ett komplement. Uppdateringen
sker över internet i detta fall medans uppdateringen av infotavlan sker på ett lokalt nät.
För att komma åt informationen gå till: http://www.iksodra.com/wordpress/resultat/ och välj aktuell
tävling.
På sidan för liveresultat finns olika alternativ och i denna instruktion beskrivs enbart alternativet
Coach.
För ett komma åt denna funktion klicka på Coach.

Ni kommer då till ”CoachDisplay”
I fältet nedan kan ni sedan skriva den tävlandes ID eller det ID er coach har blivit tilldelad. Observera
att ni på klubben kan ha flera coacher och att ni kan fördela de tävlande mellan dessa coacher som ni
önskar. Vi gör fördelningen enligt den coach ni anger vid anmälan. ID för den tävlande är ett
numeriskt värde medans alla coachers ID startar på c, observera att det är ett litet c.
Efter inmatningsfältet finns två knappar;
Denna uppdaterar informationen på sidan enligt senaste angivna ID.
Denna nollställer sidan och tar bort all information om tidigare sökt ID.
Efter att ni angivit det ID ni vill söka på trycker ni på ”Enter”. Om ni söker som coach och är coach till
många aktiva tävlande kan sökningen ta ett tag. Ha tålamod.

I exemplet nedan använder vi ett coach id som är c6. För att göra sökningen anger ni ert ID och
trycker på ”Enter”.

Efter ett tag får vi upp en lista över våra tävlande. Vi kan i denna lista se följande information,
observera att vi även kan sortera vår lista genom att klicka på








Namn
Efternamn
Vikt
Viktklass
Tatami
Status
Plats

vid respektive kolumn;

I listan nedan är ingen aktiv invägd och lottningen är inte klar.

Vartefter de aktiva väger in syns deras invägda vikt i listan.

I listan nedan kan vi även se att en av de aktiva är lottade.

När lottningen är klar kan man få upp protokollet för den tävlande genom att markera och sedan
klicka på den aktive. Protokollet kommer att fyllas i vartefter tävlingen fortlöper.

När lottningen är utförd och matta är vald får man även uppgift om vilken matta den aktive skall
tävla på samt information om, ungefärligt, antal matcher som är kvar tills den aktive skall gå nästa
match.

