Skabe kampprogram
For at start skal du registrer dig og din forening:
https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php
Log ind med de oplysninger du fik i din mail:
https://www.procup.se/adm/login.php
Klik på planeringsfasen og derefter på Gruppe inddelingen og tidsberegning:

Start med at vælge Ny klasse eller vælg en klasse og ændre klasse

Vælg den klasse, du vil arbejde med
Indstil poing beregning og hvordan tabeller skal beregnes
ingen tabel for de mindste

Indstil hvor mange grupper og hold pr gruppe du vil have i aktuel klasse.
Gem och fortsætt till Grafiske vilkår.

1 Vælg det slutspil, du vil aktivere
2 Hvis du har brug til kvalifikationskamp, aktivere dette
3 Hvis du har brug til mellenpulje/playoff groups, aktivere dette
4 Hvis du har brug til placeringskamp, aktivere dette
5 Har du brug til specialvillkor, Bedste 2er osv aktivere dette
6 Flash hjælper med slutspil, hvis du har brug for det
7 Træk og slip links (drag and drop)
8 Validér vilkår
9 Fortsætte til næste steg

Tidsberegn:

Vælg de klasser, der spiller samme dag, på samme tidspunkter og planer

Vælg hvilke planer du skal bruge til hver runde
Indstil hvordan du vil benytte banerne, spilletider på matcher, tid mellem match og pauser
TIPS! Klik på informationsikonen så får du mere hjælp

Indstil dato og tidspunkt i rammen for de tider du har tilgængelig. Ved at holde CTRL-knappen inde
kan du vælge flere end en bane/hal.
I dette eksempel har vi lagt at gruppespils matcherne skal spilles mellem kl 08.00-18.00 den förste
dag og at slutspillet starter 90.00 og skal være slut 14.00 den andre dag.

Hvis flere klasser skal spille samme dag, på samme baner så skal samme indstillinger laves som
ovenfor for de andre aktuelle klasser. (fanen øverst)
Når alle indstillinger er lavet køre du beregn og nu skaber ProCup et forslag på kampprogram. Du får
oplysninger om ProCup kan få alle matcher ind omgående!
Er du tilfreds luk vinduet og klik nederst på Beregn og fortsæt.

Klik ind at du godkender kampprogrammet

Du kan udprinte matcherne og få det i excel

Vil du finjustere matchplaceringen kan du gøra det i aktivitetskalendern:

I den kan du manuellt trække og flytte matcher (drag-and-drop)

Når du er klar her så klik på afbryd

Næste trin er at validere dit kampprogram

Dette sker i tre trin:
1 unikke matchnr.

2 kontroller bane-navn

Her kan du eksempelvis skifte bane-navn hvis du har sponsorer eller anden anledning. Klik videre på
Opdater baner.

3 Valider matcherne så at ingen kollidere eller andre problem foreligger

I dette tilfælde findes et problem som skal rettes, eller gå videre og køre klart valideringen.

Inden du offentligøre lodtrækning skal du udplacer holdnavne i grupper.

Træk holdet fra højre side og slip i den gruppe, hvor i du vil have at holdet skal deltage.

Når du er klar klik nederst på opdater lodtrækning og gå retur.

Nu kan du gå ind i publicer lodtræning og holdene lægges ud på nettet

Du har nu publiceret lodtrækningen på hjemmesiden:

