Oprettelse af en Monrad-turnering i BridgeCentral

Klik Ny klubturnering

Næste

Giv turneringen en passende Beskrivelse.
Turneringsform ændres ikke. Næste.

Her er regnet med 1 række. Næste.

BC kommer op med et forslag til turneringsdag
(første ledige dag i rækken af klubaftener). Ret
evt. datoen for første turneringsdag og sæt
derefter Antal turneringsdage. BC opretter dem
pr. automatik med en uges mellemrum, men de
enkelte dage kan rettes. Gem.

Nu er turneringen oprettet, og skærmen ser ud som nedenfor. 1. Turneringsdag er markeret. Klik på Angiv
turneringsdata.

Sæt en prik i cirklen ved Holdturnering. Næste.

Her angiver du, om MP skal beregnes
automatisk. Det vil normalt være tilfældet.
Næste.

Sæt Antal hold.
Klik på Ny skifteplan. Eller Ret skifteplan, hvis
du tidligere har lavet en Monrad-skifteplan, der
kan rettes til. Systemet har ikke på forhånd
skifteplaner til Monrad-holdturneringer.

Giv skifteplanen et navn, ret Antal hold og Antal
runder om fornødent. Næste.

Når du klikker på Næste, kommer Skifteplan-designeren frem.
I skifteplan designeren indsættes
hvilke hold, der skal møde hinanden
i første runde. Man kan se en model
for, hvordan det skal indføres, når
man klikker på Vejledning.
Man behøver kun at indtaste de
første fem borde. De øvrige borde
kommer automatisk op, når man
klikker på ”Kopier og vend
placeringer …”
Her har jeg sat hold 1 til at møde
hold 2, hold 3 møder hold 4 etc. Når
holdene senere skal oprettes, kan
man oprette dem i skønsmæssig
rækkefølge efter styrke, stærkeste hold først. På den måde møder de stærkeste hold hinanden i første
runde og tilsvarende de svageste. Man kan også – og det er nok mere i Monrad-turneringens ånd – trække
lod om, hvem der skal møde hinanden.
Når man har klikket på Kopier og vend ..
ser skifteplanen således ud:
Gem. Der kommer et par bokse op,
som skal bekræftes. Herunder om det
er OK, at nogle borde endnu ikke er
besat. Det er det. Runde 2 kan jo først
indføres på skifteplanen, når man
kender resultatet af runde 1. Når man
klikker OK til den sidste af
bekræftelsesboksene, kommer man
tilbage til Billedet Ny turnering, hvorfra
vi oprettede den nye skifteplan. Nu er
den oprettet, så vi klikker Næste

…og kommer til dette billede

Her indtastes Antal sektioner (spilleaftener).
Der spilles 1 runde pr. aften. Næste

Sæt antal spil pr. kamp.
Næste

Vælg om du vil indtaste IMP-resultatet, KP
resultatet eller begge dele. Næste

Næste (med mindre I spiller med lagte kort)

Hvis alt ser rigtigt ud, så Gem.

Nu er vi klar til at oprette holdene. Marker 1. Periode, Turneringsafvikling og klik Vedligehold startliste

Klik på Vedligehold
tilmeldinger

Alle klubbens par
kommer frem. Marker
et par, som skal indgå i
hold 1
Klik derefter på >>
(eller dobbeltklik på
parret)
Og marker så det andet
par på holdet, >>
Når begge par står i
midterfeltet, klikkes >>
til højre for feltet
Så rykker holdet over i
boksen til højre.
Holdene får som
standard førstnævnte
pars førstnævnte
medlems navn. Det kan
man rette under
oprettelsen eller
efterfølgende (klik
Holdopsætning). Her
har jeg bare kaldt dem
Hold 1, 2 etc. Klik OK.

Nu skal holdene rykkes
over på startlisten. Da
jeg har oprettet
holdene således, at
Hold 1 skal møde hold
2, Hold 3 skal møde
Hold 4 etc., skal de
rykkes over i
rækkefølge. Det kan
man gøre med >>
Ellers må man rykke
dem over enkeltvis
med >

Så ser det således ud:
Nu kan man afvikle
turneringens 1.
spilledag.
Resultaterne herfra vil
være bestemmende
for, hvilke hold, der
skal mødes i anden
runde

Resultatindtastning:
Den aktuelle periode skal være markeret. Turneringsafvikling skal være markeret. Klik Indtast
kampresultater

Dette billede kommer op:
Kamppoints indtastes, klik Registrer.
Næste hold vises automatisk. Gentag
proceduren til alle resultater er
registreret.
Afslut.

Når man nu på turneringsforsiden
klikker Resultater kommer holdene
op i rækkefølge efter resultaterne.
Man kan nu fastslå, hvilke hold der
skal møde hinanden i 2. Runde.

2. Spilledag
Følgende hold skal møde hinanden i 2. Runde: 1-4, 3-5, 6-7, 8-10 og 9-2. Spilleplanen for 2. Runde
skal ændres i forhold hertil. Marker 2. Spilledags dato og klik Ret turnering. Næste, Næste.

Når billedet Ret Turnering ser således ud …

… klik Ret skifteplan

Nu indsættes holdene 1-4, 3-5, 6-7, 8-10 og 9-2 i de første fem rubrikker, klik Kopier og vend
placeringer … og Gem. Næste, Næste, Næste, Næste, Gem.
Hvis I kører BridgeCentral på serveren i Århus, kan der gå lidt tid, inden startlisten har ændret sig.
Herfra fortsættes som første spilledag
Jens U Kromann
7. marts 2008

