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Rekordstelle. 
 
Om ‘n rekordstel te skep, aan tepas of te druk, kies Program en dan die Rekords bladsy. 

 
Kies die stel wat gebruik moet word. 
 
Om ‘n nuwe stel te skep kan die benaming van ‘n bestaander stel gewysig word of die 
nuwe stel kan geskep word met die Nuut opsie. 
 
Die naam moet die stel se inhoud reflekteer. Die simbool is wat gebruik sal word na ‘n 
atleet se naam om aan te toon dat ‘n rekord behaal is. Vir gewone byeenkomste met slegs 
1 rekordstel in gebruik, is die simbool gewoonlik R, indien meer as 1 stel op ‘n 
byeenkoms gebruik word is dit wenslik om verskillende simbole te gebruik sodat daar 
gesien kan word watter stel(le) by die rekord betrokke is. 
 
Die A heel regs toon dat ‘n stel Aktief is en tydens die byeenkoms gebruik sal word. Om 
dit aan of af te skakkel, kliek op die naam van die stel. 
 
Na enige wysigings, kliek op Stoor. 
 
Om die stel se inhoud te sien, kliek op Vertoon. 
 
 

Aanvanklik word ‘n lys van alle moontlike items vertoon. Kliek op Program items om die lys te verkort na 
slegs die items op die itemlys. 
 

Al waarde wat nodig is, is die waarde van die 
rekord. Alle ander inligting is opsioneel. 
 
Alle waardes word ingevoer as 99.99 vir veld 
items en baan items tot 400m. lang afstande 
word ingevoer as 5:15.30, ens. 
 
NB 400m word ingevoer as 72.32 of as 
1:12.32. 
 
Indien ‘n rekord gedeel word tik die voorletter 
en van van een atleet by naam en die van die 
2de atleet by van. 
 

 
Om veranedrings permanent te maak, kliek op Stoor. 
 
Die opdatering opsie in Byeenkoms sal die inligting in alle velde opdateer. 
 
Om ‘n stel te druk, kies eers die Vertoon opsie en kliek dan bo op die Vertoon bladsy. Kies Rekords onder. 


