
TRAINING 
WEDSTRIJDADMINISTRATIE 

SOFTWARE

Atletiekwedstrijden aanmaken, voorbereiden en uitvoeren

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl



• Korte herhaling
• Volta en SELTEC

• TAF3
• Wedstrijd voorbereiding

• Wedstrijdsecretariaat opzetten

• Mogelijkheden TAF3

Deel 2: Wedstrijden voorbereiden uitvoeren



Visuele weergave deel 1

Voettekst

3

- Wedstrijd aanmaken

- Selectie van vervolg software

LA.net3

Online

Offline

- Inschrijfgelden

- Tijdschema

- Inschrijven voor atleten

of

Online uitslagen
- Wedstrijd voorbereiding

- Wedstrijd uitvoer



Kan ik live mee oefenen

 Iedereen leert op zijn eigen manier
▪ Training ingericht op meekijken, maar mee oefenen in TAF kan als je daar de 

opstelling voor hebt.

 Training gaat rustiger over de opties heen
▪ Eerst in presentatie

▪ Daarna live in TAF

 Geen interactie tijdens deze sessie in verband met tijd en hoeveelheid 
mogelijk vragen. Deze sessies zijn informatie, en later zullen wellicht 
oefen sessies volgen.
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Wedstrijd voorbereiding

 In TAF
▪ Creëren van 'wedstrijddatabase'

▪ Inladen wedstrijddata en deelnemers informatie vanuit LA.net3
- Vervolgens voorbereiding afronden.

- Startnummers toewijzen, deelnemerslijsten printen

 Opzetten van wedstrijdsecretariaat netwerk
▪ Server / client structuur

- Offline omgeving met internet mogelijkheden voor verbinden

▪ Toevoegen ET en/of EDM applicaties

Voettekst

5



Inladen wedstrijddata – LA.net3

 Importeren / Exporteren > LA.net3
▪ Inloggen met account dat wedstrijd heeft aangemaakt

▪ Hier volgt later meer informatie over op de TAF Wiki

 Voorgestelde werkvolgorde
1. Wedstrijd inrichting afronden LA.net3 --> wedstrijd inladen in TAF3

2. Na sluiting inschrijvingen --> atleten inladen in TAF3

3. Na sluiting inschrijvingen aanpassingen alleen nog in TAF3
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Startnummers toevoegen

 Voorbereiding > Startnummers

 Meerdere opties voor sorteren:

 Onder aan het scherm begin startnummer noteren en ontbrekende 
startnummers noteren. Maak selectie van atleten voor toewijzing 
startnummer. Vervolgens op Toewijzen klikken.
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Tijdschema in TAF

 Tijdschema te openen en sluiten
aan rechterkant van scherm

▪ Of via 'Wedstrijd' > 'Plannen' voor
bewerken

 Rechtermuisklik opent snelle
selectie optie voor het 
geselecteerde onderdeel

 Dubbelklik op onderdeel > direct 
naar status onderdeel
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Wedstrijdsecretariaat opzetten

 Extra's > Netwerk
▪ Starten liveserver om als 

Server actief te worden

▪ Overige Laptops met TAF 
worden gevraagd de database 
van de server te downloaden en 
worden als client actief onder de 
netwerkgroep.

▪ Rechtermuisklik op een 
client laat het scherm van de 
andere gebruiker zien.
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Wedstrijd uitvoer

 Gebruik van TAF in de uitvoer van de wedstrijd:

▪ Indelen series en maken startlijsten
- 9 dropdown menu opties voor status markering

▪ Gebruik van Web.Tec2 als mobiele jury applicatie
- Met smartphone, tablet of laptop

▪ Doorsturen live uitslagen naar LAportal – atletiek.nl koppeling – meer 
informatie volgt

Voettekst
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Onderdeel status

 Via dropdown menu is de status van het 
onderdeel te markeren.

 Op tabblad Startlijsten:
▪ Gepland, Inschrijvingen beschikbaar, Startlijst 

bewerken, Startlijst ingesteld

 Op tabblad Gegevensinvoer
▪ Officiële startlijst, In uitvoering, Gefinisht, Officiële 

uitslagen, Oorkonde afgedrukt
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Status: gepland

 Tabblad: Startlijsten

 Status gepland wanneer het 
onderdeel in het tijdschema is 
opgenomen.
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Status: Inschrijvingen beschikbaar

 Tabblad: Startlijsten

 Status inschrijvingen
beschikbaar wanneer atleten
zich voor het onderdeel
hebben ingeschreven
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Status: Startlijst bewerken 1/2

 Tabblad: Startlijsten

 Beschikbare atleten kunnen worden geselecteerd > startlijst maken op 
basis van Startnummer, Prestatie waarde, Willekeurig. Selecteer
Set om groep aan te maken met geselecteerde atleten.

 Aanmaken van meerdere groepen mogelijk door op '+' te drukken
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Status: Startlijst bewerken - hoogtes

 Na creëren van groep(en) kan 
bij (polsstok)hoogspringen de 
hoogtes worden ingevoerd.

 Voer starthoogte, laatste 
hoogte en interval in, en 
selecteer vervolgens hoogtes 
aanmaken > Opslaan en 
sluiten

15

Voettekst



Status: Startlijst bewerken - series

 Dropdown menu met standaard
serie-indeling structuur

 Aantal beschikbare banen op 
basis van wedstrijdinstellingen. 
Per onderdeel aan te passen via 
Onderdeel-instellingen

 Klik op Kwalificatie om 
kwalificatie-instellingen aan te
passen.
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Status: Startlijst ingesteld

 Tabblad: Startlijsten

 Status verandering in 
tijdschema en bewerking niet
meer mogelijk.
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Status: Officiële startlijst

 Tabblad: Gegevensinvoer

 Dropdown menu per serie
▪ Wanneer in bewerking wordt

geselecteerd gaat de status over 
naar In Uitvoering. Hierna kan
informatie worden ingevoerd
voor alle series.
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Status: In Uitvoering 1/2

 Tabblad: Gegevensinvoer

 Resultaten kunnen worden
ingevoerd:
▪ Handmatig, via Technical of Timing 

client, of via WEB.Tec2 applicatie

 Kwalificatie status van 
atleten wordt automatisch ingevuld
op basis van kwalificatie-instellingen

 Herinnering aan 'Wind' als dit niet is 
ingevoerd
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Status: In Uitvoering 2/2

 'Na inschrijvingen' kunnen bij In 
Uitvoering worden toegevoegd

 Ingevoerde data in TAF of via 
Web.TEC2 applicatie geven
constant feedback over 
rangschikking in de wedstrijd

 Web.TEC2 voorbeeld
omgeving. Rangschikking
duidelijk weergegeven

20

Voettekst



Status: Gefinisht 1/3

 Tabblad: Gegevensinvoer

 In Web.TEC2 selecteren End 
Heat > Status in TAF 
automatisch naar Gefinisht

 Ingevoerde gegevens kunnen 
nog aangepast worden

21

Voettekst



Status: Gefinisht 2/3

 Bij looponderdelen is direct 
zichtbaar wie zich kwalificeert
per serie

 Groene balk met Invoer
compleet geeft aan dat alle 
series van data voorzien zijn
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Status: Gefinisht 3/3

 Pas na Gefinisht status, kan 
een vervolgronde worden 
ingedeeld.

 Kwalificaties overzicht geeft 
mogelijkheid tot aanpassing 
door beslissing van officials

 Nieuwe indeling met 6 banen 
volgens WA protocol. qR is 
qualified by Referee
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Status: Officiële uitslagen

 Tabblad: Gegevensinvoer

 Gegevens invoer niet meer 
mogelijk

 Onderdeel is niet meer 
beschikbaar in Web.TEC2

 Via het printicoon kunnen 
uitslagen worden afgedrukt
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Status: Officiële uitslagen - printen

 Selecteren van 
printicoon opent print pagina. 
Vervolgens kunnen er 
verschillende selecties voor
het printen worden gemaakt.
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TAF.atletiekunie.nl - WIKI

 Website toegewijd aan alles rondom SELTEC software voor gebruik 
in Nederland

 FAQ en Workshop opname/resentatie toegevoegd

 Continu in ontwikkeling

 In de toekomst mogelijkheid tot aanleveren van eigen 
handleidingen
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Volgende workshop

 Korte terugblik op deel 2

 Uitleg over Timing en Technical Client

 Uitleg over WEB.tec2

 Ruimte voor het behandelen van vragen en feedback

Voettekst

27



AFSLUITING

Deel 2: Wedstrijden voorbereiden en uitvoeren

Voettekst

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl


