Brukerveiledning – hvordan trekke og sette opp spilletider i Tournament
Planner
Trekning
1. Velg Draw i toppmenyen og Add Draw.
2. Du får da opp Draw Wizard. I rullegardinen kan du velge en rekke alternative type
tablåer.

Turneringene på NTFs terminliste arrangeres stort sett med følgende tablåer:
Elimination (vanlig tablå)
Round Robin (puljespill)
Round Robin qualifications with elimination main draw (innledende puljespill med
avsluttende sluttspilltablå)
Round Robin qualification with round robin main draw (innledende puljespill med
avsluttende puljespill
Qualifying Draw (kvalifisering – benyttes bare i NM og Grand Prix-turneringer)

3. Eksempel 1: Vanlig tablå
a) Klikk på Elimination og deretter Next. Du får da opp dette bildet (Main Draw):

Draw Wizard vil automatisk finne tablået tilpasset antall deltakere i klassen. I
dette eksempelet med 9 deltakere blir det et 16-tablå. Det er derfor ikke
nødvendig å gjøre noen endringer på Size of Main Draw. Name kommer også
automatisk opp som navnet på klassen. Playoff skal i alle turneringer i regi av
NTF stå som None og skal derfor ikke endres. Stage 1 kommer også automatisk
opp og skal heller ikke endres. Qualification skal ikke hukes av. Trykk deretter
Next.
b) I neste bilde (Consolation) vil programmet automatisk velge None. Det er flere
andre varianter her, men i turneringene på terminlista skal disse ikke benyttes.
Trykk Next.
c) Du kommer så til Layout.

Ved å fylle ut Club vil spillerens klubb vises i tablået. Øvrige alternativer er
vanligvis ikke nødvendige å fylle ut. Unntaket er internasjonale turneringer. Da
huker du også av for Country og/eller Flag. Trykk Next.
d) Du kommer da til Finish. Dette er kun en oppsummering av valgene som har blitt
gjort tidligere. Ingen endringer er nødvendige. Trykk så Finish. Du har da laget
et vanlig tablå.
Eksempel 2: Innledende puljespill med avsluttende sluttspilltablå.
a) Gå tilbake til punkt 2. Velg Round Robin qualifications with elimination main
draw. Trykk Next.
b) Du kommer da til Draw Arrangement. Her er det ikke nødvendig å gjøre noen
endringer. Trykk Next.
c) Du kommer så til Qualification. Under Number Of Qualification Draws fyller du ut
hvor mange puljer du ønsker. Under Size Of Qualification Draws fyller du ut hvor
mange spillere du ønsker i hver pulje. Under Naming kan du velge om du vil at
gruppene skal hete Gruppe A, B, C etc. (Letters) eller Gruppe 1,2,3 etc.
(Numbers).

Vær oppmerksom på at maks antall spillere ikke er lavere enn antall spillere som
er med i klassen. Trykk Next.
d) Du kommer nå til bildet Links. Her velger du antall spillere du ønsker skal gå
videre fra hver pulje.

Trykk Next.
e) Du kommer så til Main Draw. Tallet i Size Of Main Draw viser hvor mange
spillere som er med i sluttspilltablået. I dette eksempelet hvor det er fire puljer og
det er valgt Winner Only vil tallet være fire. Hadde det blitt valgt Nr’s 1 and 2 i
punkt d) ville tallet vært 8. Under Name kan det være lurt å skrive for eksempel
Sluttspill. Playoff skal stå som None i alle turneringer på NTFs terminliste. Trykk
Next.
f) Du kommer da til Layout. Her gjelder det samme som under punkt c) i eksempel
1. Trykk Next.
g) Du kommer da til Finish som viser en oversikt over alle tablåene du nå har laget.
Her skal det ikke være nødvendig med endringer dersom tidligere punkter er fylt
ut korrekt. Dobbeltsjekk at alle puljene står som Stage 1 og sluttspillet som
Stage 2. Trykk Finish.
4. Du har nå laget tablåene, men fortsatt mangler spillerne. Før selve trekninga må du
huske å seede spillerne. I alle klasser fra U14 og eldre skal det seedes. All seeding
skal fra 1.januar 2019 følge gjeldende rating (UTR). I klassene U10, U11 og U12
skal det ikke seedes.
a) Lagre Excel-fil med gjeldende rating (UTR) som du mottar av NTF lokalt på din
PC.
b) Gå i toppmenyen og velg Player og Import Ranking. Velg Excel Import. Trykk
Next.

Du får da opp følgende bilde:

c) Hent opp excel-arket som du har mottatt av NTF ved å klikke på Browse. Trykk
Next. Du kommer da til dette bildet:

d) Fyll ut feltene som beskrevet under. Merk at du ikke skal fylle ut noe under Valid
category names. Trykk Next.

Du får så opp en liste over alle turneringens spillere med tilhørende rating og
poeng. Trykk Next. Til slutt får du følgende spørsmål:

Klikk Yes.
5. Alle spillere har nå blitt importert med plass på ratingen og ferdighetsnivå hos UTR.
Ved å trykke i sidemenyen og velge Roster, den aktuelle klassen og Entries vil du i
kolonnen Ranking se de respektive spillernes plass på ratingen og i kolonnen Points
ferdighetsnivå. Du kan sortere spillerne i korrekt rekkefølge ved å klikke på Points.

6. Det kan nå seedes. Velg Draw i Toppmenyen og Automatic Seeding. Du får da opp
Automatic Seeding. Nederst i dette bildet velger du antall spillere som skal seedes. I
NTFs turneringsreglement finner du hvor mange spillere som skal seedes. Klikk på
korrekt antall spillere som skal seedes. Trykk deretter Close. I samme bilde som
under punkt 5 vil du i kolonnen Seed nå se spillerne som skal seedes.

7. Det er nå klart for selve trekninga.

a) Velg Draw i toppmenyen og Make Draws. Du får da opp Draw Wizard. Sjekk at
det står Stage 1 og at Size er korrekt. Trykk Next.
b) Du kommer da i dette eksempelet til Entries of Herrer single. Sjekk at alle
spillerne er huket av og at spillerne som skal seedes er seedet. Trykk deretter
Next.
c) Du kommer så til Separation. I seniorturneringer skal du huke av None og
Optimal separation. I juniorturneringer skal det være klubbspredning og du må

derfor huke av Club og Separate first round only. Unntaket i juniorklassene er
NM hvor klubbspredning ikke skal foretas. Trykk Next.
d) Du får da opp Result. Her vil trekninga vises. Trykk Finish. Du får så spørsmål
om trekninga skal lagres. Trykk Yes.

e) Trekninga er nå ferdig og tablået med alle spillerne vil vises som i bildet under.

Spilletider
Det er to alternativer når man skal sette opp spilletider: tidsbestemt spilleliste eller Followby prinsippet.
1. Tidsbestemt spilleliste
a) Begynn med å legge inn antall disponible baner. Trykk Tournament, Properties
og velg Locations/Courts. Du får da automatisk opp Main Location. Dobbeltklikk
på Main Location. Gå inn på fanen Available Courts og legg til antall baner du
har tilgjengelig. Trykk OK.

b) Deretter må du legge inn tidspunktene for kampene.
Trykk Times. Fyll ut Times per day med antall nødvendige rotasjoner og fyll
deretter ut ønsket starttidspunkt for kampene. Trykk OK.

c) Du kan nå begynne å legge inn tidspunktene for kampene. Gå inn på Draws i
menyen til venstre. Gå inn på ønsket tablå og ønsket kamp. Høyreklikk og velg
Schedule Match.

Du kan nå velge tidspunktene basert på de valgene som ble gjort i pkt b). Dersom du
ønsker å endre tidspunktet senere kan du gjøre dette ved å velge Clear Match (se figur
over) og deretter velge nytt tidspunkt ved å velge Schedule Match på nytt.

Fyll ut alle kampene i tablået. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at du ikke har glemt noen
kamper. Dette kan gjøres ved å trykke på Matches i menyen til venstre. Helt nederst er det
sortert mellom Scheduled, Not Scheduled og Finished. Sjekk at det ikke er noen matcher
som gjenstår i fanen Not Scheduled.

2. Follow-by prinsippet
a) Gå inn på Tournament, Properties og inn på fanen Scheduling. Huk av Show
order of play grid. Trykk OK.

En ny fane Order of play vil vises i menyen til venstre.

b) Gå inn på Tournament, Properties og Locations/Courts. Dobbeltklikk på Main
Location. Trykk på Create. Legg inn antall baner du disponerer. Trykk OK,
deretter OK to ganger til slik at du kommer tilbake til forsiden.

c) Klikk deretter på Order of play i menyen til venstre. Høyreklikk i rute nr 1. Velg
Order of Play Properties.

Huk av alle banene og fyll ut antall nødvendige rotasjoner. Trykk OK.

Høyreklikk igjen i rute 1 og velg Heading.

Velg Starting at og ønsket starttidspunkt for dagens første kamp. Høyreklikk
igjen og velg Fill Entire Row slik at alle kamper i denne rotasjonen får samme
tidspunkt. Gjør tilsvarende i alle rutene nedover. Merk at ingenting vil være
synlig før det plasseres kamper i rutene. Kampene du skal sette tid på vil
vises i nedtrekksmenyen øverst (se figur under).
For å tidfeste kampene, klikk på hver enkelt kamp og dra de ned i ønsket
rute. Du kan når som helst flytte på kampene til andre tidspunkter eller baner
ved å klikke på kampen og dra den til en annen rute. Du kan når som helst
også fjerne kampen ved å høyreklikke på kampen og velge Clear Match.

Istedenfor å flytte en og en kamp manuelt ned i diagrammet kan du
alternativt velge Auto Fill øverst til høyre. Programmet vil da fordele alle
kampene i denne runden inn i diagrammet. Merk at du må gjøre dette for alle
rundene.
Det er også her fornuftig å kontrollere at du har satt tid på alle kampene. Se
punkt 1c under tidsbestemt spilleliste. Det kan også være hensiktsmessig å
ta en kontroll i tablåene. Trykk på Draws i menyen til venstre.
Du vil etter hvert som du flytter inn kamper se forskjellige farger i hver enkelt
rute. De forskjellige kodene er som følger:
Blå = den ruten du har markøren.
Rosa = du har satt opp en spiller i to kamper på samme tidspunkt.
Orange = du har satt opp en spiller i to påfølgende kamper (uten pause).
Gul = du har satt opp en spiller med kun en annen kamp mellom.
Grønn = du har satt opp en spiller med to eller flere andre kamper mellom.
Hvit = spillerne er kun satt opp med en kamp denne dagen.

