
OVERZICHT VAN DEZE EVENT MANAGEMENT TOOL

De periode van de door de clubs zelf ontwikkelde inschrijfmodules voor zeilwedstrijden met scoring
software die op elke computer moest geïnstalleerd en up-to-date gehouden worden, behoort, mede
door de opmars van de het online communiceren en de sociale media, meer en meer tot het verleden.

In België kozen WWSV, het ONZK en een aantal clubs al voor Manage2sail, in Nederland maken ook
steeds meer verenigingen gebruik van dit platform dat toebehoort en ontwikkeld werd door Swiss
Timing software.

Dit platform bestaat uit 3 onderdelen:

De algemene site: www.MANAGE2SAIL.COM

Het publiek gedeelte dat voor iedereen zichtbaar is, waar alle wedstrijden, randactiviteiten en
eventueel de online verkoop van gerelateerde artikelen die met het systeem beheerd worden zichtbaar
zijn en waar deelnemers informatie vinden over de evenementen, kunnen zien wie al ingeschreven is,
de wedstrijd documenten kunnen raadplegen en downloaden, zich kunnen inschrijven en, indien de
inrichter dat ingesteld heeft, online betalen.

Indien dit ingeschakeld werd door de inrichtende club kunnen zeilers gebruik maken (of gevraagd
worden gebruik te maken) van de Manage2sail Jury App die gratis te downloaden is op
https://juryterminal.manage2sail.com/ en die de deelnemers in staat stelt om online:
● toelating om verandering van bemanning of uitrusting te vragen
● een herziening van hun rangschikking in een race te vragen
● een verzoek tot verhoor (protestformulier) in te dienen.

Voor de clubadministratie: https://PORTAL.MANAGE2SAIL.COM

Hier vult de clubverantwoordelijke eerst de gegevens van de vereniging in, bepaalt hij op welke wijze(n)
van betaling de club accepteert, bepaalt hij de voor de club standaard voorwaarden die deelnemers
moeten aanvaarden om in te schrijven (disclaimer of liability) en geeft hij medewerkers toegang tot de
administratie met volledige of beperkte rechten.

Personen met toegang kunnen nieuwe activiteiten aanmaken, artikelen aanbieden, documenten en
logo’s opladen. Zij kunnen opvolgen wie ingetekend heeft met toegang tot alle gevraagde gegevens, het
systeem houdt voor u bij wie online betaald heeft. Naast een Excel document waarin alle gegevens van
bemanning, boot, betalingen en persoon te verwittigen in geval van calamiteit opgenomen zijn, is er
ook aanmeldingslijst, een bemanningslijst, een check-in lijst met aanduiding van wie reeds betaald
heeft, gecontroleerd en/of gemeten is en een verzekeringsattest heeft voorgelegd. Tenslotte kan men
mailen naar deelnemers, bemanningen en coachen.

Aanmelden in het race secretariaat kan vervangen worden door elektronisch aanmelden door een
unieke QR-code mee te sturen met de inschrijfbevestiging en deze te laten scannen met een QR- code
scanner achter een venster. Indien dit opgenomen is in de aankondiging of de wedstrijdbepalingen kan
het indienen van vragen aan het race committee (verandering uitrusting of bemanning, vraag om
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herziening resultaat) en aanvragen tot verhoor (protestformulieren) aan het protest committee of jury
gebeuren via de App voor zeilers die gratis beschikbaar is voor zowel IOS als Android op

Nadat de inschrijvingen en registratie zijn afgesloten, worden dan de gegevens uit het Portal gedeelte
gesynchroniseerd met het ORM gedeelte. Van hieruit kan een vloot gesplitst worden in startgroepen,
startlijsten en aan- en afmelding lijsten voor de beachmasters en havenmeesters afgedrukt worden.
(Ook lijsten van boten die op zee zitten kunnen elektronisch beheerd worden met een scanner).

De scorer kan nu beginnen met de verwerking van de resultaten zoals verder omschreven. Resultaten
kunnen met 1 muisklik online gezet worden.

Voor de uitslag verwerking: https://ORM.MANAGE2SAIL.COM

Voorafgaand aan de wedstrijden vult de wedstrijd- of scoring verantwoordelijke voor elke klasse het
programma in zoals opgegeven in de wedstrijdbepalingen, zijnde aantal geplande races, aftrek
reeksen, het gebruikte puntensysteem, eenheidsklasse of handicap systeem, scoring per zeilnummer
en/of boegnummer, welke gegevens op de resultatenlijsten komen (handicap, bootnaam, clublogo,
sponsorlogo(s), namen wedstrijdcomité en protest comité, geboortejaar, etc.).

De organiserende autoriteit, de wedstrijdleiding, de technische commissie en de jury kunnen van
hieruit mededelingen maken voor het Notice bord en deze ook online publiceren.
Verder zijn documenten voorzien voor:

• Protest Tijden

• Acties van de jury op het water

• Tijdrooster wanneer en waar de hoorzittingen zullen plaatsvinden

• Beslissingen genomen door de jury of protest comité

• Toezegging of afwijzing van een vraag tot bemanningswissel

• Toezegging of afwijzing van een vraag tot vervanging van materiaal of verandering zeilnummer

• Antwoorden op een aanvraag tot herziening van scoring

© Dirk Sledsens (mailto:help@manage2sail.info) feb 2022 pagina 2 van 2

mailto:help@manage2sail.info

