
Jury App

https://itunes.apple.com/nl/app/atletiek-nu-jury-app/id1208984399?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.atletiek.juryapp&hl=nl
https://desktopapp.atletiek.nu/releases/Atletieknu-Setup.exe
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Dit kun je na afloop

1. De app downloaden/installeren/starten

2. Rechten toewijzen per jurylid
https://www.atletiek.nu/help/?qa=735/hoe-geef-ik-juryleden-rechten-om-de-jury-app-te-gebruiken

3. Atleten aanmelden

4. Uitslagen invoeren

5. Polstokhoogspringen en Hoogspringen invoeren

https://www.atletiek.nu/help/?qa=735/hoe-geef-ik-juryleden-rechten-om-de-jury-app-te-gebruiken
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Zo start je met de Jury App

1. De app downloaden – via de appstore/playstore

2. Een account aanmaken op Atletiek.nu

3. Open de app en login

4. Vraag de wedstrijdbeheerder om app-rechten

5. Je kunt van start!
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Probeer het zelf

1. Zoek in de app hetzelfde onderdeel op als op het 
papieren juryformulier (nog niet 
(polstok)hoogspringen)

2. Probeer alvast atleten aan te melden

3. Probeer alvast 2 uitslagen in te voeren
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Probeer het zelf – hoogspringen

1. Zoek in de app hetzelfde onderdeel op als op het papieren 
juryformulier. Doe dit voor (polstok)hoogspringen

2. Probeer alvast atleten aan te melden

3. Geef een aanvangshoogte op
Polsstokhoog: 3,00m.  De lat steeds met 10cm omhoog.

Hoogspringen: 1,00m. De lat steeds met 5cm omhoog.

4. Geef 4 atleten een alternatieve aanvangshoogte op

5. Probeer alvast uitslagen in te voeren voor de 1e hoogte
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Probeer het zelf – wijzig volgorde

1. Blijf bij hetzelfde (polstok)hoogspring onderdeel

2. Verwissel de laatste atleet met de eerste atleet

3. Verwijder de 3e atleet uit de lijst (onthoud zijn/haar naam!)

4. Voeg dezelfde atleet weer toe aan de lijst

Let op: Omdat dit een Cursus wedstrijd is, krijg je de melding dat 
de indeling niet opgeslagen kon worden in Atletiek.nu. Bij 
echte wedstrijden krijg je hier te zien “Nieuwe serie indeling 
opgeslagen op Atletiek.nu”
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Start volgorde wijzigen
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Deelnemer uit lijst verwijderen
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Deelnemer aan lijst toevoegen
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Jury App - mogelijkheden

1. Startlijst bekijken

2. Present melden

3. Serie volgorde wijzigen (let op: ET!)

4. Uitslagen invoeren

5. Finale bepaling doen voor technische onderdelen

6. Aanvangshoogtes per onderdeel

7. Afwijkende aanvangshoogtes per atleet

8. Als scheidsrechter meekijken met jurylid

9. Samenwerken met meerdere juryleden op 1 
onderdeel
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Jury App – internet(!)

1. Je hebt altijd internet nodig voor de jury app

2. Tijdens het onderdeel is het niet erg als internet af 
en toe wegvalt – je kunt gewoon doorwerken
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