Richtlijn 3.10
Uitvoering E-score
WR artikel 3.2.9.6
Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de Organisator voorgeschreven wedstrijdformulier
en de opstellingsbriefjes. Het wedstrijdformulier wordt in drievoud ingevuld: één exemplaar voor de Organisator,
één voor het bezoekende team en één voor het thuisspelende team. Per set moet het opstellingsbriefje in
enkelvoud of drievoud (E) worden ingeleverd. De Organisator kan bepalen, dat in een divisie gebruik moet
worden gemaakt van de E-score. De uitvoering van de E-score wordt bij richtlijn vastgesteld. Deze
uitvoeringsvoorwaarden vervangen de bepalingen in dit reglement, die handelen over het wedstrijdformulier.
datum vaststelling
door

05 september 2020
manager Wedstrijdzaken

Richtlijn en Reglement
Een richtlijn geeft invulling aan een reglement artikel. Raadpleeg het reglement altijd voor de
volledigheid.

Toepasselijkheid
Deze richtlijn is van toepassing op de Eredivisie en Topdivisie.

Personeel en materiaal
Conform de Richtlijn R3.3 Licentievoorwaarden moet de thuisspelende vereniging het
volgende beschikbaar stellen:
• een teller (1), ervaren met het werken met E-score;
•

een laptop of PC met minimaal Windows XP (2), E-score geïnstalleerd en continu
verbonden met internet;

•

een USB-stick;

•

een printer (A4-formaat), met voldoende inkt en papier;

•

een internetverbinding (stabiele breedband internetverbinding – draadloos of bekabeld
(bijvoorbeeld ADSL-lijn, kabelmodem, UMTS-verbinding); en

•

een wedstrijdformulier (reserve).

•

Werkende reserve laptop*

* Voor Eredivisieteams zijn deze items verplicht bij de tellertafel. Geen verplichting voor Topdivisie teams, maar
adviseren wij deze items wel bij de tellertafel aanwezig te hebben, of dienen anders elders in de accommodatie
aanwezig te zijn.
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Manual E-score
Bij de levering van de software voor E-score wordt de Manual meegeleverd, waarin alle
informatie voor de uitvoering staat vermeld.
Jaarlijks, vóór aanvang van de competitie, organiseert de Organisator een
instructiebijeenkomst voor vertegenwoordigers van verenigingen uit de Eredivisie.

Verzending E-score
De digitale verzending vindt automatisch plaats bij het afsluiten van het programma.
De verzending van de print van het wedstrijdformulier moet gebeuren conform de instructie
in de Publicatie P3.6 Doorgeven wedstrijdgegevens en verzending formulieren.
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