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Johdanto
Nämä ohjeet on laadittu Tampere-Turku -ottelun tyyppisen täyskierroskilpailun
järjestämiseen. Ohjeet on ensisijaisesti laadittu kahden joukkueen tapausta varten,
ohjeita voi soveltaa useamman joukkueen turnaukseen omalla vastuulla (eroja
lienee enimmäkseen parituksessa). Kaikkia yksityiskohtia ei käsitellä, mutta kaikki
tärkeät vaiheet käsitellään ja havainnollistetaan kuvin. Ohjeisiin liittyviin kysymyksiin
ja kommentteihin vastaan mielelläni, yhteystiedot löytyvät kansilehdestä. Ohjeita
voidaan myöhemmin täydentää koskemaan myös useiden joukkueiden tapausta.
Ohjeita saa hyödyntää vapaasti shakillisissa ja ei-kaupallisissa tarkoituksissa.
Turnauksen laadinta edellyttää Swiss-Managerin peruskäytön hallintaa.

Kahden joukkueen turnauksen luominen ohjelmassa

Turnauksen luominen tehdään samaan tapaan kuin muutenkin uutta turnausta
aloitettaessa (File  New tournament…). Ensimmäinen olennainen vaihe on
turnaustyypin valinta (Select Tournament Type), tästä tulee valita ”Round Robin for
Teams”. Valinnan jälkeen ohjelma tarjoaa turnauksen tallentamista.

Turnauksen tallentamisen jälkeen aukeaa ”Tournament Data Dialog” -valikko, johon
syötetään asianmukaiset tiedot. Erityisesti tärkeää on kahden joukkueen
tapauksessa valita kohdasta ”Color for home game” valinta ”All boards the same”.
Tämä on edellytys sille, että turnauksen kiertävä järjestelmä toimii oikein. Myös
”No. of boards” kannattaa ilmoittaa vasta, kun sen varmaksi tietää.

Kun nämä tiedot on syötetty ja hyväksytty OK-painikkeella, aukeaa ”Teams Dialog” valikko. Tähän valikkoon syötetään joukkueiden tiedot, eli joukkueen nimi,
tarvittaessa lyhenne sekä joukkueen numerotunnus (CNo).

Tietojen vahvistamisen jälkeen aukeaa pelaajien syöttämisvalikko, jonka avulla
pelaajat valitaan ja sijoitetaan joukkueisiin. Pelaajien valintaa varten kannattaa
ladata turnausta varten tuorein selolista/pelolista (ohjeet selolistalta). Ohjelmaan
lista syötetään tehtäväpalkin ”Rating Lists” -valikosta (Import rating lists).
Olennaista pelaajien syöttämisessä on valita pelaajan joukkue (TNo) aikaisemmin
määriteltyjen joukkueiden numerotunnusten perusteella. Mikäli pöytäjärjestys
halutaan määrätä, sen voi tehdä muokkaamalla numeroa kohdassa BNo (1=1. pöytä
jne.).

Kun kaikki pelaajat on syötetty (esimerkkinä tässä Tampere-Turku -ottelu 2017),
kannattaa vielä tarkistaa, että kaikissa samaan joukkueeseen tarkoitetuissa
pelaajissa on sama TNo. Kun tämä vaihe on valmis, niin turnauksen kaikki kierrokset
voidaan parittaa. Kannattaa huomioida, että pelaajia ei ole pakko syöttää samalla
kertaa, mutta paritus tehdään vasta, kun lista on täysin lopullinen.
Tampere-Turku -ottelussa pelaajien pöytäjärjestys arvottiin järjestämällä
tamperelaiset aakkosjärjestykseen ja turkulaiset käänteiseen aakkosjärjestykseen.

Parien määrääminen ja tuloksien syöttö
Parien määrääminen tapahtuu seuraavalla tavalla (kuvat edelleen Tampere-Turku
2017).
Valitaan ”Pairings  Computer Pairings…” ja asetetaan alemman kuvan mukaiset
asetukset täsmällisesti.

Mikäli paritus ei ole vielä tämän jälkeen oikeanlainen, kannattaa kokeilla ensin
”Pairings” -valikosta löytyvää ”Pairings fixed list” -toimintoa. Jos tämäkään ei auta,
kannattaa tarkistaa, onko kaikki aiemmat vaiheet tehty oikein. Parituksen pitäisi
toimia kuten kiertävän järjestyksen, jossa toinen joukkue istuu paikallaan ja kääntää
lautaa joka kierroksen jälkeen ja toinen kiertää. Joka toisella kierroksella kaikki
joukkueen pelaajat pelaavat valkeilla ja joka toisella mustilla.

Tuloksien syöttäminen tapahtuu samaan tapaan kuten yleensäkin, eli esimerkiksi
”Input  Enter Results”. Järjestelmä laskee sekä henkilökohtaiset pisteet pelaajille,
että joukkueiden välisen kokonaistilanteen. Muista tallentaa joka kierroksen
jälkeen kaiken varalta.

Kilpailun viimeisen kierroksen jälkeen erityisiä toimia ei tarvita, lopputulokset
löytyvät ”Lists  Standings” tai pikanäppäimellä F5.

(pahoittelut tamperelaisille tästä esimerkistä!)

Lopuksi
Nämä ohjeet laadittiin Tampere-Turku -tyyppisten ystävyysotteluiden ja muiden
mukavien shakkitapahtumien helpottamiseksi Swiss-Managerin osalta. Mikäli kuvat
ovat oletusarvoisella tarkennuksella (100%) liian pieniä, kuvia voi tarkentaa ainakin
docx-muotoisessa tiedostossa ilman merkittävää laadun heikkenemistä.
Mukavia hetkiä shakin ja Swiss-Managerin parissa! 😊

