MANUAL
DOMARHANTERING I BASKETHOTEL
BASINFORMATION
•
•
•
•
•
•

BasketHotel är samma system som vi använder för hela tävlingssystemet.
Systemet är relativt nytt och utveckling sker fortlöpande.
Det krävs att domaren har tillgång till en e-postadress.
Domare måste aktivt skriva när de inte är tillgängliga under helgerna.
Domartillsättaren kommer tillsätta matcher över en längre period än en vecka.
Från dess att manualen presenteras kommer det ske översättningar och nya funktioner,
varför en del av manualens bilder/instruktioner inte stämmer överens med verkligheten.

LOGGA IN

Gå in på webbsidan http://sbf.baskethotel.com.
Första gången! Tryck på ”Återskapa lösenordet” och fyll i din e-postadress.
Lösenordet skickas till din e-post (titta även i skräpposten).
Om du någon gång glömmer bort ditt lösenord kan du göra samma procedur.
När du erhållit ditt lösenord, logga in med ditt användarnamn (”Förnamn.Efternamn”) och det nya
lösenordet. Om ditt namn innehåller ”å”, ”ä” eller ”ö” så skriv med det.
Fungerar inte ditt användarnamn ”Förnamn.Efternamn” kan det bero på att du inte är inlagd i
systemet. Kontakta då domartillsättaren.

ÄNDRA UPPGIFTER & OTILLGÄNGLIGHET

För att ändra användarnamn, lösenord eller personliga uppgifter, tryck på ”Uppdatera profil” högst
upp på sidan. Det är viktigt att personliga uppgifter är uppdateras kontinuerligt.
Under ”Uppdatera profil” kan du även redigera din otillänglighet. Det är viktigt att du fyller i detta så
du inte blir tillsatt i onödan.
I detta formulär behöver du endast fylla i vilka datum du är otillgänglig. Du kan tillsvidare bortse från
de övriga fälten.

NOMINERINGAR

Nomineringar är de matcher som domartillsättaren har föreslagit till dig.
När du blivit nominerad till en match (orange symbol) kan du välja mellan:
Acceptera = Du tar matchen
Avböj = Du kan inte ta matchen
När du avböjer får domartillsättaren besked om att du inte kan ta matchen.
När du accepterar har du åtagit dig matchen.
”Visa matchinfo” ger dig information om matchen, med bl.a. vilken annan domare som har
accepterat matchen.
Om du har accepterat en match så dyker det upp två nya funktioner där det står ”Klar” respektive
”Sälj”.
Använd endast ”Klar” efter att du har dömt en match. Om du av någon anledning inte dömt matchen
ska du givetvis inte trycka på Klar.
Om matchen inte spelats ännu, tryck inte på ”Klar”, för då försvinner möjligheten att sälja matchen.

SÄLJLISTA

Om du har accepterat en match, men sedan får förhinder har du fortfarande ansvar för matchen.
Men för att få hjälp med att hitta ersättare kan du ”sälja” matchen.
När du säljer matchen kommer den upp på ”Säljlistan”. Där kan domare gå in och se vilka matcher
som är tillgängliga. Domare kan sedan själv välja matcher de önskar.
Den önskade matchen är inte din förrän domartillsättaren godkänt önskemålet.
OBS! Systemet säger inte ifrån om du redan har en match inbokad som krockar med den du önskar.

MATCHLISTA

För att få ut sin egen matchlista kan man trycka på lilla Excelsymbolen.
I nuläget kan du inte i Excelfilen se vilka som dömer matcherna. Den funktionen kommer i en framtida
version.

ÖVRIGT

När din matchlista börjar bli lång kan du sortera efter vilka kategorier du vill se, t.ex. alla dina
accepterade och/eller avslutade matcher.

KONTAKTA
Om du inte kan lösa dina problem eller få svar på frågorna via manualen, kontakta domartillsättaren.
Ge gärna också feedback på hur BasketHotel kan bli bättre och underlätta för dig som domare.
Örjan Engberg
08-410 818 39
orjan.engberg@stbbf.se

