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Licentiepunten kwalificatiesysteem aanpassingen per seizoen 2018-2019
Released met uvponline versie 3.2.21

Samenvatting

Wens (main ticket #0403) om niet enkel te werken met licentie kwalificatieruns waarbij een
solo volwassen recreant 1 punt kan verdienen voor het aanvragen van een licentie, maar met
gedifferentieerde punten 1-3 op basis van zwaarte van de recreatieve run. Jeugd
licentiesysteem blijft zoals het nu is waarbij jeugdleden nog steeds een JSR licentie kunnen
aanvragen die per direct in gaat zonder dat ze hier eerst punten voor hoeven te verdienen.

Oude systeem
1. Secretariaat wijst per seizoen aan welke runs in aanmerking komen als kalificatierun. Dit

is ook zichtbaar in de wedstrijdagenda en in uvpB.
2. Recreanten die aan een individuele run meelopen en deze behalen met bandje krijgen

daarvoor 1 punt.
3. In sbnProfiel worden de behaalde punten getoond over het huidige en het vorige seizoen.

Bij 5 punten kan een wedstrijdlicentie voor volwassenen worden aangevraagd (LSR,
MSR of KSR).

4. De licentie gaat na aanvraag per direct in (of op wens pas per het volgende seizoen).

De organisatie zelf heeft met het oude systeem geen bemoeienis (behalve dan mogelijk
indirect via het organiseren van een licentiecategorie waardoor de gehele run een
kwalificatierun wordt). De uitslagen worden door de SBN verwerkt en daarbij komen de
wedstrijden en punten automatisch in het systeem en bij de licentieaanvraag terecht.

Nieuwe systeem
1. Een survivalrun moet nog steeds zijn aangemerkt als een kwalificatierun door het

secretariaat voorafgaande het seizoen. Zo niet dan kan een WO geen punten koppelen
aan een recreatieve categorie.

2. De WO stelt per categorie in of er licentiepunten kunnen worden verdiend en zo ja
hoeveel dat er zijn. Bij instellen wordt op een aantal punten de invoer gecontroleerd (is
de survivalrun een kwalificatierun, is het een individuele categorie, is het geen
licentiecategorie, is de maximum leeftijd niet kleiner dan 18 jaar). De puntenregels zijn
via het SBN reglement afgesproken:
a) Jeugd, koppel/groep en licentie categorieen zijn uitgesloten (0 punten). Ook

afstanden korter dan 6 km of categorieën waarbij de WO inschat dat deze niet
licentiewaardig is (te licht of geen hindernisregistratie (zoals Bathmen april 2018)
krijgen 0 punten toegewezen via uvpB.

b) Recreatieve categorie 6 tot 9 km levert 1 punt op (~ KSR)
c) Recreatieve categorie 9 tot 15 km levert 2 punten op (~ MSR)
d) Recreatieve categorie 15 km en langer levert 3 punten op (~ LSR)

3. Ten tijde van uitslagverwerking door de SBN moeten de punten per categorie juist zijn
ingesteld want dat is het moment waarop de punten extra in de uitslagen zelf gaan
worden vastgelegd.

4. Het SBNlid dat een volwassenen licentie aan wil vragen kan dit door:
a) De persoon had in het verleden reeds een volwassenen licentie. Hiermee kan direct

weer een licentie worden aangevraagd. Nu moet dit handmatig via het secretariaat.
b) In het huidige seizoen en het voorgaande seizoen zijn in totaal 6 punten behaald.
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Implementatie

Database aanpassingen
- Insertie van een extra veld Kwal_punten in de uvp_categorie tabel.
- Insertie van een extra veld CAT_KWALPUNTEN in de uvpu_uitslag tabel.
20180622_createKwalPuntenCat.sql

UvponlineB aanpassingen (voor WO)
- Nadat het SBN secretariaat de ‘kwalificatie run’ status heeft toegekend voor het seizoen

kan de WO de punten toekennen (of over laten nemen van vorig jaar). De
wedstrijdagenda toont of de kwalificatierun status is gezet.
https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2018

-

- Na inloggen uvpB ziet de WO bij categorieen hoeveel punten zijn ingesteld per categorie:

https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2018
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- De WO kan punten per categorie wijzigen zoals hieronder weergegeven.

- Als het voor de betreffende categorie (licentie, groep, max leeftijd te jong) niet mogelijk is
of de survivalrun is geen kwalificatie run, wordt een passende error getoond. Hier 3
punten toekennen aan de LSR categorie kan dus niet.

- Ten tijde van de uitslagenverwerking door de SBN moeten de punten per categorie juist
zijn ingesteld. Dit gebeurd idealiter bij het openen van de inschrijvingen maar kan ook
tussentijds of zelfs na de run worden aangepast. Zolang de punten maar juist staan bij
inlezen uitslagen.
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- Op de eerste pagina van de inschrijfmodule uvpF wordt een ingesteld aantal punten
gelabeld en extra in de categorie specifieke informatie toegelicht. Ook met muis hoover.
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- Na klikken wordt de eerste regel automatisch aangevuld. Daarna volgt de informatie die
de WO eventueel zelf extra wil delen.

- Bij step 2 van inschrijven worden nogmaals de punten getoond per categorie.

Uitslagen verwerking
Voor de SBN en de WO verandert hier niets. De run_id en cat_code die vanuit uvp4j in het
uitslagenbestand uitslagen_xml komen worden gebruikt om via de wedstrijdagenda en de
uvp_categorie de bijbehorende punten op te zoeken. Deze worden in het extra veld van de
uitslagen opgeslagen voor de betreffende deelnemer en ze liggen daarmee vast.
Aanpassingen door de WO van de punten per categorie nadat de uitslagen zijn ingelezen
hebben dus geen invloed meer op de uitslagen.

Licentieaanvraag voor leden loopt klassiek via sbnProfiel
Enige wijziging daar is dat:
- 6 licentie kwalificatiepunten nodig zijn over het huidige en eventueel vorige seizoen samen
(wedstrijden vorige seizoen tellen als vanouds als 1 punt ongeacht de zwaarte).
- SBNleden die in kwalificatiecategorie finishen bij de mannen top-5 of vrouwen top-3 krijgen
het dubbele aantal punten aangegeven voor betreffende categorie.
- SBNleden die in het verleden een volwassenen licentie hebben gehad kunnen zonder
kwalificatiepunten weer een licentie aanvragen (ticket #0323).


