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Endrings-“vindu”

Fase 1
Påmelding

Fase 2

Fase 3

Stevneleder setter
opp tidsplan

Påmeldingsfristen* er
automatisk satt til 9
dager før stevnestart
kl. 20.00

Fase 4

Lagledere kan slette
utøvere fra hele
stevnet, slette fra
enkeltdistanser og
legge til der det er
plass.

Endrings-“vindu”:
Start* er automatisk
satt til 4 dager før
stevnestart kl. 20.00

Endrings-“vindu”:
Slutt* er automatisk
satt til 1 dag før
stevnestart kl. 12.00

* Påmeldingsfrist, endring-start og og endring-slutt kan justeres av stevneleder.

Lagledermøte
+
Stevnestart

Påmelding
• Når et stevne åpnes for påmelding, vil
du ﬁnne et varsel på forsiden av
racemanager.no.
• Kun innloggede brukere med rollen
“lagleder” kan melde på til et stevne.
• Lagleder-rolle tildeles av NPF
(maksimalt to brukere pr. klubb kan ha
lagleder-rolle).
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Påmelding
• Åpne påmeldinger ﬁnner du under
“Entries” i hovedmenyen.
• Klikk “Start here” for å begynne
påmeldingen.
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Påmelding
• Velg utøvere som skal være med på dette
stevnet ved å klikke på navnene.
• Klikk “Save” når du er ferdig.
• Tallet til venstre for utøver er CID;
Competition ID, tilsvarende kroppsnummer
eller BIB. CID brukes til å identiﬁsere utøvere
på lagledermøte. Lagleder kan referere til CID
istedet for navn ved sletting eller f.eks. ved
oppsett av lagbåter.
• CID kan endre seg i løpet av sesongen men
aldri i løpet av et stevne!
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Påmelding
• Du får nå muligheten til å melde på utøvere i
K1-distanser
• Klikk knappen “K1 Races” for å melde på alle
utøvere på alle oppsatte K1-distanser i en
operasjon. Klikk “Save”.
• OBS! K1-distanser referer til de distansene
som samsvarer med utøverens alder. Hvis du
vil legge til utøvere i klasser OVER aktuell
klasse, velger du knappen “K1/K2/K4”.
• Du kan deretter melde av fra enkeltdistanser
ved å klikke på distansens navn (eks.: 500).
Klikk “Save”.
• Distanser som går lørdag er merket grønt,
distanser som går søndag, er merket gult.
• Du kan slette utøvere fra stevnet (og alle
påmeldte distanser), ved å klikke det røde
“søppelkasse-ikonet”.
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Påmelding
• For å få en oversikt over hva du har meldt på,
kan du klikke “Teams”-knappen.
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Påmelding
• For å melde på K2/K4 (og K1 i klasser OVER
den aktuelle klassen), klikk knappen “K1/K2/
K4”.
• Klikk distansens navn og deretter legge til
utøvere i listen ved å klikke det grønne
“pluss”-ikonet. Klikk “Save”.
• Du kan slette utøvere ved å klikke “minus”ikonet. Klikk “Save”.
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Påmelding
• Når du har meldt på alle utøvere, kan du klikke den grønne “Save & Step 2”-knappen nederst på siden.
• I det neste bildet blir du bedt om å angi en lagleder.
• Klikk “Add people” og velg lagleder. Du kan velge fra registrerte utøvere eller fra en egendeﬁnert liste. Den
første personen du legger til i listen regnes som lagleder og oﬃsiell kontaktperson.
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Påmelding
• Angi hvor mange overnattinger/lunsj pr. dag. Tallet i de grønne “Slider’ene” begrenses av antall påmeldte
+ antall i listen “Teamleader + Others”. Klikke “Save”. Du kan legge til kommentarer under “Comments”.
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Påmelding
• Oversikt over hvem som er påmeldt, totalt og pr. distanse med mulighet for å lagre i csv-format (kan
åpnes i excel).
• Påmeldingen kan endres helt frem til påmeldingsfristens utløp og i “endringsvinduet” uken før stevnet.
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Utøverliste
• Velg “Athletes” i hovedmenyen for å se en liste
over registrerte utøvere fra din klubb.
• Du kan deaktivere en utøver ved å klikke på det
grønne “check”-ikonet, evt. aktivere en utøvere ved
å klikke på “stop”-ikonet.
• Deaktiverte utøvere kan ikke delta på stevner
(dukker ikke opp i påmeldingen).
• NB! Deaktivering har ingen innvirkning på
historiske data. Ingen registrerte resultater i RM vil
forsvinne ved å deaktivere.
• For å korrigere fødselsdato, navn etc., klikk på
“lupe”-ikonet.
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Utøverliste
Opprydning

Noen utøvere har registrert ﬂere proﬁler. Det er
umulig å hindre at dette av og til skjer og vi
trenger lagledernes hjelp til å holde listene
oppdatert.
1. Normalt vil det være proﬁlen med lavest CID
som skal deaktiveres.
2. I tvilstilfeller, sjekk med utøver hvilken proﬁl
som skal beholdes. Det kan være forskjeller i
skrivemåte av fornavn, mellomnavn eller
etternavn.
3. Det er veldig viktig at proﬁlen som beholdes
har korrekt fødselsdato!
4. Deaktiverte proﬁler kan evt. slettes fra RMdatabase ved å sende en epost til admin for
racemanager.no : peter@tuca.io
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