Skapa spelprogram
Klicka på Planeringsfasen och därefter på Skapa spelprogram:

Starta med at välja ny klass eller Ändra klass

Välj den klass du ska arbeta med
Ställ in poängberäkning, tabellhantering mm
Klicka i om det inte ska visas tabeller eller resultat

Ställ in hur många grupper och lag per grupp du ska ha.
Spara och fortsätt till grafiska villkor.

1 Välj vilket slutspel du vill aktivera
2 Vill du aktivera kvalifikationsmatcher gör det här
3 Vill du aktivera slutspelsgrupper gör det här
4 Vill du aktivera placeringsmatcher gör det här
5 Har du användning för specialvillkor, Bästa 2an osv aktivera detta här
6 Blixten hjälper dig att skapa slutspel om du vill det
7 Alla villkor kan skapas manuellt via dra-och-släpp (drag and drop)
8 Vallidera alla villkor
9 Fortsätt till nästa steg.

Tidsberäkna:

Välj de klasser som ska tidsberäknas ihop på samma planer, tider och datum.

Välj vilka planer som du vill anvädna per omgång
Ställ in hur du ska använda planer, matchtider, pauser mellan matcher och annat
TIPS! Klicka på informationsikonen så får du mer hjälp

Ställ in datum, tidspnkinom rammen för det som är ledigtIndstil dato og tidspunkt i rammen for de
tider du har tilgængelig.
I detta exempel har vi lagt in att gruppspels matcherna ska spelas mellan kl 08.00-18.00 den första
dagen och att slutspelet startar 09.00 og ska vara slut 14.00 den andra dagen.

Om flera klasser ska spela samma dag, på samma plan och dag kan man klicka i flera klasser åt
gången.
När alla inställningar är klara klicka på Beräkna så skapar ProCup ett förslag till spelprogram. Du får
information om ProCup kan få in alla matcher omgående!
Är du nöjd klicka nederst på Beräkna och fortsätt.

Godkänn spelprogrammet

Du kan printa matcherna och få ut det i excel

Vill du finjustera matchplaceringen kan du göra det i aktivitetskalendern:

I den kan du manuellt draoch flytta matcher (drag-and-drop)

När du är klar klicka på spara och sedan avbryt

Nästa steg blir att validera spelprogrammet

Dette sker i tre steg:
1 skapa unika matchnummer

2 kontrollera plannamn, planbenämning

Här kan du skifta ut namn på planerna om de tex har sponsorer som vill ha sitt namn på en plan.
Klicka dig videre på updatera planer.

3 Validera matcherna så att inga matcher kolliderar eller andra problem föreligger

I detta exempel finns ett problem som ska rättas, eller gå vidare och kör klart valideringen.

Innan du offentligör spelprogrammet ska du placera ut lagnamn i grupper.

Dra laget från höger sida och släpp i den vänstra gruppen där du vill att laget ska placeras.

När du är klar så klicka på uppdatera lottning.

Nu kan du publicera spelprogrammet på websidan.

Du har nu publiceret spelprogrammet på hemsidan och då ser det ut så här:

