Tillsätt domare till matcher i ProCup
Att tillsätta domare kan ske antingen per automatik eller manuellt. Här visar vi hur du löser detta.
Börja med att logga in i ProCup admin och vidare in i Domarkategorier och arvode.
arvode

Här har du möjlighet att ange olika typer av kategorier och även belopp om ni arvoderar domare per
match eller tid. Glöm inte att spara nederst!

Ange antal domare per match

Klicka i om domare har betalt
per match eller timme

Nästa steg blir att registrera domare i systemet manuellt. Har du använt MyRef (se egen manual) där
domare kan anmäla sig via formulär på webben så ligger domarna redan här.

Här registrerar
du ny domare,
återigen glöm
inte att spara

Därefter klickar du dig in i Tillsättning av domare

Här har du nu möjlighet att välja automatisk eller manuell utplacering via flikarna överst

Antal domare per match - Detta värde hämtas från
menypunkten 'Domarkategorier och arvode'.

Exempel på indelning i pooler

Du har två domarkategorier - erfarna
samt ungdomsdomare.
Pool 1
* Domarkategori 'erfarna'.
* Val av äldre åldersklasser
Pool 2
* Domarkategori 'ungdomsdomare'.
* Val av yngre åldersklasser

Vi fokuserar på automatisk utplacering nu:

Om vissa domare bara kan döma
vissa tidpunkter, kan du separat välja
dessa domare till en ny pool och
begränsa tidpunkterna.
Eller om de t.ex. bara ska kunna
döma gruppspelsmatcher eller på
vissa planer.

Systemet är alltid inställt på att alla domare kan döma alla
matcher och du har sedan möjlighet att korrigera / instälningar
så att de blir optimerat för er. Om du klickar på Automatisk utplacering kommer systemet att
generera domare till matcherna direkt. Testa själv och se sedan utfallet på knappen VISA MATCHER

Om du klickar på Visa matcher får du se hur domare per match placerats och det visas domar-ID. Här
kan du också printa ut eller skicka ut i excel.

Är du nöjd – Återgå
Du får då en indikation på att du inte är helt i mål än:

Nästa steg blir att slutföra tillsättningen:

Du får ytterliggare indikation på att det finns mer att fixa:

Sista steget är att godkänna:

Du kan här klicka i om du vill presentera domartillsättningen på cup-hemsidan också!

NU ÄR DU KLAR!
Vill du placera ut manuellt följer du dessa stegen:
Välj fliken manuellt utplacering

Klicka på den domare du vill placera ut på matcher och klicka sedan under DOMARE 1 på den match
som ska ha domare.
När listan är klar kan du klicka på VALIDERA fliken överst och göra en avstämning så att du inte tillsatt
exempelvis dubbelt.
När du är klar återgå och gå in och slutför tillsättningen.

Sista steget är att godkänna:

Du kan här klicka i om du vill presentera domartillsättningen på cup-hemsidan också!

NU ÄR DU KLAR!

Det finn även möjlighet att kommunicera med domare via email:

Välj mellan olika mallar överst

Skriv text till ditt
email här

Bifoga dokument

Välj mottagare

Skicka test eller skarpt

LYCKA TILL!

