HANDLEIDING ENTRY EDITOR
Installeer entry editor. Dat kan via de link of het meegestuurd .exe bestand. Kopieer
het RZW20??.lxf bestand naar het bureaublad.
Start het programma Splash Entry Editor.
Klik op het tabblad bestand en dan op openen.
Kies het .lxf bestand dat op het bureaublad is gekopieerd.
Je ziet nu de programmastructuur van de zwemwedstrijden.

Klik op het tabblad inschrijvingen. Je krijgt nu het volgende scherm.

Naast de balk vereniging: klik je op het lege documentje om je scoutinggroep aan te maken.
Vul alle gegevens zoveel mogelijk in. Als land gebruik je: NED en als Kring: 14 en klik op OK.

Klik na het invullen van de gegevens op OK.
Voer nu de zwemmer is in door op het lege documentje aan de rechter kant te klikken.

Het startnummer laat je leeg.
Als je de zwemmer hebt ingevoerd klik je op OK.
In het hoofdscherm onder tabblad “inschrijvingen” kun je met het icoontje dat uit diverse documentjes
bestaat, het icoontje rechts naast de naast de X, de afstanden die de zwemmer gaat zwemmen
invoeren.
Je krijgt alleen die afstanden c.q. programmaonderdelen te zien die voor die zwemmer van
toepassing zijn. Het programma zoekt deze er zelf bij.

Gebruik bij de inschrijftijd altijd 010101, vervolgens de 25m baan, de datum wanneer de RZW plaats
vindt. De plaats Hoensbroek en NED als afkorting.
Er mag naast de estafette maximaal aan twee programmaonderdelen meegedaan worden.
Nadat je alle zwemmers heb ingeschreven en aan de programmaonderdelen hebt gekoppeld kun
je de zwemmers in een estafette koppelen.
Klik in het hoofdscherm onder tabblad “inschrijvingen” onder aan het scherm op estafettes wijzigen en
je krijgt het volgende scherm:

Geef je team een nummer, voer de leeftijd in, het geslacht en kies het wedstrijdprogramma door op
het pijltje te klikken.
Door op het icoontje met de 4 gezichtjes te klikken kun je de zwemmers in de estafette koppelen. Door
op het pijltje te klikken krijg je een drop down menu met de zwemmers die in deze estafette reeks
mogen zwemmen.

Voer 4 personen in.
Klik op afsluiten om deze estafette af te sluiten.
Klik op het lege documentje om een nieuw estafetteteam aan te maken.
Ben je klaar met alles in te voeren ga je naar bestand, en klik je op opslaan. Sla
het bestand als volgt op:

5 eerste letters van de naam van je scoutinggroep en zonder spatie RZW20??.
Bijvoorbeeld voor St. Jan Baptist zou dit zijn:
STJANRZW2010
Stuur dit bestand op naar: lstel@home.nl

Veel succes…

