Het splitsen van vluchten in DAS2015.
(Het splitsen van een wedvlucht doet u bij voorkeur na het lichten van de klokken.)

Nadat we bij wedvluchten een vlucht hebben gekozen b.v. C30 Zutphen,

kunnen we vervolgens via de menuoptie “Wedvluchten” ---> “Splitsen: Wedvlucht splitsen oud en
jong/jaarlingen” de wedvlucht splitsen in oude en jonge duiven of jaarlingen.

In het volgende scherm ziet u in welke disciplines de wedvlucht wordt gesplitst.

Klik op “Start splitsen” om het splitsen van de wedvlucht te starten.
In het wedvluchtenprogramma ziet u het resultaat van de splitsing van de vlucht, de wedvluchten X30 en J30 zijn
aangemaakt.
Indien uw rekenaar zowel een D bestand vraagt van de beide gesplitste bestanden ( X en J) dient u dit splitsen uit
te voeren na het inkorven. ( Nadat u alle systemen heeft uitgelezen of de duiven handmatig heeft ingebracht. )
De gesplitste wedvlucht verder op dezelfde manier afhandelen als een normale wedvlucht.
Dus nadat inkorven is voltooid evt. splitsen, u kunt nu ook door het gesplitste wedvluchtbestand te openen met
inkorven door in het inkorfvenster de liefhebber op te roepen middels enter en dan “volgende deelnemer”
kiezen indien u een poulestaat wilt printen. ( printen poulestaat bij opties moet dan wel aangevinkt zijn )
U kunt kopieën van de inkorfstaten en de lichtstaten ook op de volgende manier printen:
1)
2)
3)
4)

Klik in het menu op wedvluchten
Klik in het uitrolmenu op “Printen: totaalstaat/uitslag/afrekeningen”
Plaats een vinkje bij “Totaalstaat per liefhebber”
Plaats een vinkje bij
“Kopieën inkorfstaten ook printen”
of
“Kopieen lichtstaten ook printen”
5) Klik op “Start uitslag/tabel printen”

Bijzonder aandacht voor getekende.
De 1e 2 oude duiven die u aangeeft en de 1e 2 jonge duiven zullen automatisch uw 1e en 2e getekende zijn in het
gesplitste bestand.
Wil u er van overtuigd zijn dat u geen fout maakt zet dan uw getekenden in het elektronisch systeem op de
volgende manier.
11-1234567 get. 1
12-1234567 get. 2
Omdat het nu 2015 is geldt dan
15-1234567 get. 3
15-7654321 get. 4
U kunt ook als er in uw rayon-cc- afdeling systeem 3 getekenden of meer tellen dit uitbreiden.
Na het sluiten van de wedvlucht en weer het inlezen van de klokken met het bestand C30 of vluchtnummer 26
als in dit voorbeeld gaat u de vlucht opnieuw splitsen.
U kunt nu door b.v. de vlucht X30 te kiezen een uitslag produceren op de gebruikelijke manier in totaal dus 3
uitslagen mogelijk.

