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Detta är en manual för att boka/flytta en match i det preliminära eller
definitiva spelprogrammet i tävlingssystemet FIBA Organizer, vilket
används av SBBF. I spelprogrammet kan en förening direkt i
tävlingssystemet göra en ändring i matcher där man är arrangör.
Även instruktion för hur en resultatrapportering görs via webben finns i
manualen. Även här kan det dock endast göras för matcher där
föreningen är arrangör.

1 Matchbokning/-flyttning

För att boka/flytta en match gör du enligt nedan. Detta kan dock endast
göras i matcher där föreningen är arrangör.

1.1 Mina matcher
När du är inloggad klicka på fliken Mina matcher:

1.2 Matcher
Klicka på menyn Matcher:
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1.3 Sammanställning över matcher
Du kommer då till en sammanställning över föreningens hemma- och
bortamatcher, samt även matcher där föreningen endast är arrangör och
inte själv deltar, till exempel i nivåträden:

Ovanför matcherna finns en menyrad:

Här finns bland annat ett sökfönster, under Mer kan man filtrera efter
bland annat Tävling, Lag och Arena, och export av data kan göras till en
excel-fil.
Ovanför respektive kolumn finns en rubrik. Genom att klicka på dem eller
på pilen till höger om dem, kan man sortera efter stigande eller sjunkande
värden respektive välja vilka kolumner som ska synas:

1.4 Visa matchinfo
Klicka på Visa matchinfo för match som ska bokas/flyttas:
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Till höger om sammanställningen över matcher visas nu information om
den valda matchen:

Under rubriken Kontaktinformation finns uppgifter om arrangören av
matchen.

1.5 Ändra match, (matchbokning/-flyttning)
Klicka på Ändra för att boka/flytta en match. Detta kan dock endast göras
i matcher där föreningen är arrangör. Tänk även på att flyttning av en
bokad match endast får göras om alla inblandade föreningar är överens.
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Fönstret Ändra match öppnas:

Där kan följande ändras:
•
•
•

Arena: Välj arena i listan
Datum: Välj datum genom att klicka på kalendern eller skriv in det
manuellt
Tid: Välj klockslag i listan eller skriv in det manuellt, vilket kan
göras utan kolon, t ex 1800.

Om arenan saknas i listan, kontakta då TK med uppgifter om arenans
namn, adress, postnummer, ort och telefon.
Om man råkar skriva fel datum/klockslag och sparar, så går det inte att
endast radera det, utan ett nytt värde måste skrivas in. Om det inte finns
några korrekta data klara att skriva in, skriv då istället in ett påhittat
värde, till exempel sista datumet för säsongen 2018-06-30 respektive
23:00.
Om det vid en matchflyttning inte finns några nya matchdata, skriv då
istället in påhittade värden enligt ovan, så att det på webben syns att
matchen är flyttad.
Avsluta med att klicka på Spara.

2 Resultatrapport via webben i Organizer

Om föreningen är arrangör kan du rapportera ett resultat via webben i
Organizer enligt nedan. Ett annat alternativ är via SMS, se hemsidan.

2.1 Mina matcher
När du är inloggad klicka på fliken Mina matcher:
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2.2 Matcher
Klicka på menyn Matcher:

2.3 Sammanställning över matcher
Du kommer då till en sammanställning över föreningens hemma- och
bortamatcher, samt även matcher där föreningen endast är arrangör men
inte själv deltar, till exempel i nivåträden:

2.4 Redigera resultat
Klicka på Redigera resultat för den match vars resultat ska rapporteras.
Denna länk finns dock endast för matcher där föreningen är arrangör.

Fönstret Redigera statistiken öppnas där slutresultatet kan skrivas in:

Avsluta med att klicka på Spara längst ner till höger i fönstret.
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