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Inleiding 
Het Competitie Invoer en Overzichten programma van de SGA (©Leur Software Buro) stelt de 

teamleiders van de verenigingen in staat om online de uitslagen in te vullen en overzichten te 

genereren (on the fly). 

Voor het wijzigen van uitslagen en spelers en wedstrijdschema’s is een apart programma. Alleen te 

gebruiken door de competitieleider. 

 

Het competitie menu 
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Standen en Schema 
Selecteer seizoen en klasse. De stand, de uitslagen en het schema wordt getoond. 
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Nieuwe Speler 
Vooral aan het begin van het seizoen is het mogelijk dat een speler wel is opgegeven aan de Bond, 

maar nog niet verwerkt in de LedenAdmin., c.q. het ledenbestand is nog niet ingelezen door de 

competitieleider. Het opvoeren van een Nieuwe Speler maakt het mogelijk om deze persoon toch op 

te stellen. Indien een bondsnummer nog niet bekend is wordt een dummy-nummer gegenereerd, 

zijnde 10* club_id +n. De competitie administratie software stelt de competitieleider in staat om 

deze spelers te signaleren en t.z.t. van het juiste bondsnummer te voorzien. 

Selecteer seizoen en vereniging en voer de gegevens in. Alleen de achternaam is verplicht. 
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Uitslagen invoeren 
Selecteer seizoen, klasse en ronde en vervolgens wedstrijd. 
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Voer de uitslagen in. 

 

De programmatuur controleert op dubbele uitslagen en of iedere uitslag is ingevuld. 

Het aantal borden is afhankelijk van de klasse en opgevoerd in de Competitie Administratie. 

Voor een niet-opgekomen speler dient ‘N.O. 999999’ te worden geselecteerd en de uitslag te 

worden gezet op ‘1 – 0 R’ of ‘0 – 1 R’ ( of ‘0 – 0 R’ in het uitzonderlijke geval dat beide spelers niet op 

kwamen dagen.  

De uitslagen worden verwerkt, een status bericht wordt getoond na verwerking. 

Er wordt een mail verstuurd naar de competitieleider en indien ingevuld, ook  een mail naar de 

inzender en de teamleiders. 
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Gedetailleerde uitslagen 
Selecteer seizoen, klasse en ronde. De uitslagen worden getoond. 
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Individuele scores 
Selecteer seizoen en klasse. De individuele resultaten worden getoond. 
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Topscoorders overzicht 
Selecteer Seizoen en klasse. Het overzicht wordt getoond. 

 


