Oprettelse af en turnering
I dette dokument vises oprettelse af en turnering med
-

navnet ”Parturnering” hvor der skal angives udspil med BridgeMate
turneringen skal have 1 række
turneringen har 1 sektion (spilledag) med tidspunkt 21. januar kl. 18.00

Version 1 – januar 2019

1) Start i vinduet ”Klubturneringer”. Tryk på ”Planlæg ny klubturnering”

Når man har trykket ”Planlæg ny klubturnering”, vil man starte et pop-up-vindue, hvor man angiver
-

-

turneringens navn
om der skal angives udspil i BridgeMate
antallet af rækker
o hvis der er mere end én række angives også om de er lige stærke eller om de er
styrkeinddelte
antallet af sektioner (spilletidspunkter)
tidspunktet (dato og tid) for sektionen/sektionerne
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2) I dette vindue trykkes ”Næste”.

Evt. kan man sætte flueben i ”Vis ikke dette igen”, hvis man ikke ønsker at se dette introduktion fremover.

3) I det øverste felt indtast navnet på turneringen

I dette eksempel får turneringen navnet ”Parturnering”. Evt. kan man også angive en beskrivelse af
turneringen.

3

4) Hvis der spilles med BridgeMate og man ønsker at spillerne skal indtaste
udspil sættes flueben som vist. Tryk herefter ”Næste”.

5) Angiv antallet af rækker. I dette eksempel skal antallet af rækker være 1.
Tryk herefter ”Næste”.
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6) Vælg antallet af sektioner (spilledage). I dette tilfælde skal det være 1.
Såfremt dato og tidspunkt ikke er korrekt kan det rettes under punktet
”Ret spilletidspunkt”. Tryk herefter ”Gem”.

BridgeCentral vil automatisk foreslå det første ledige tidspunkt svarende til det normale spilletidspunkt i
klubben – i dette tilfælde mandag kl. 19.00.
Hvis man trykker ”Ret spilletidspunkt” vil man få et pop-up-vindue, som viser det nuværende spilletidspunkt.

Ved at trykke på pilen ved ”Dato”, kan man vælge en dato fra kalenderen. Man kan også markere
dag/måned/år og ændre ved hjælp pil op/ned på tastaturet.
Tidspunktet (timer/minutter) kan ændres ved at markere det som skal ændres og enten bruge pilene ved
tidspunkt eller pil op/ned på tastaturet.
Både ”dag”, ”timer”, ”minutter” og ”år” kan angives direkte vha. indtastning med tal
Når det korrekte tidspunkt er angivet trykkes ”OK”
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Korrekt tidspunkt er angivet, og der kan trykkes ”Gem”.
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7) Angiv om DBf-klubnavne skal med på start- og resultatlister. Tryk herefter
”Gem”

Angivelse af klubnavne på start- og resultatlister benyttes normalt kun i jubilæumsturneringer samt
turneringer på distrikts- og forbundsniveau.
Når der er trykket ”Gem” vil BridgeCentral oprette klubturneringen. Der vil blive vist en statusbjælke mens
BridgeCentral arbejder.
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8) Turneringen vises i listen over planlagte turneringer i ruden til venstre.

Turneringer vises altid i rækkefølge efter dato. Hvis en turnering har flere sektioner, er datoen for første
sektion afgørende. Herefter kan der angives turneringsdata for turneringen (se anden vejledning for dette).
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