Skapa slutspels-turnering (inget gruppspel)
2020-04-16
Du behöver skapa en ny portal och det gör du här:

Välj Playoff turnering:

Fyll i turneringsinformation:

Välj också vilken typ av idrott det handlar om:

Har du skapat liknade turnering tidigare så kan du välja att kopiera från den cupen och glöm inte att stänga
anmälningsformuläret för det gamla arrangemanget så att inte det blandas ihop med nya anmälningar.

När detta är gjort har du en hemsida för cupen. En mer ingående manual för att starta upp, designa hemsida
och anmälningsformulär finner du här:
https://www.procup.se/adm/docs/Quick_start_guide_ProCup_SVE.pdf

När du ska skapa spelprogram för Playoff-cupen går du till Planeringsfasen och skapa spelprogram:

Välj NY KLASS:

Välj klass, fyll i antal deltagare och spara och fortsätt till Grafiska villkor:

I Grafiska villkor skapar du slutspelet. Starta med att klicka på ”blixten”

Där anger du om du vill ha match om 3e plats, klicka sedan på beräkna och klar:

Då skapas slutspelet.

Skulle du vilja korrigera något så sätter du markören på en linje och klickar.

Du kan även manuellt ”drag and Drop” koppla slutspelet.
Dra ”grå ruta” på höger sida och släpp i HT (Hometeam) eller AT (Awayteam)

När du är nöjd, validera överst och sedan fortsätt

Nu har du en spelföljd för din klass, nästa steg blir att sätta datum, välja planer och tider:

1. Här klickar du i vilka planer som ska användas för respektive spelomgång
2. Används inte om du inte har exakta speltider per match
3. Här sätter du datum och kan dela upp matcher över flera dagar

Därefter klickar du på Beräkna och fortsätt

Och skulle allt vara ok enligt ProCup så kommer du till översiktsbilden, nöjd så klicka KLAR:

Nu har du ett färdigt spelschema. Nästa steg blir att placera ut lag/namn i spelträdet:

Börja med att välja klass, då ser du alla anmälningar på vänster sida:

Två sätt att placera ut lag/namn:
1 Drag and drop – Du drar lag/namn från vänster och släpper på den position som du vill placera dem på
höger sida
2 Du använder systemets ”slumpa” funktion för att få ut lag/namn på positioner i slutspelet

TIPS! Vill du ändra något så dra ett lag från vänster sida och släpp över ett annat på höger sida så byter de
position (vänster till höger – Du kan inte dra lag från höger sida till vänster)
Behöver du ”snabbregistrera” ett lag/namn så gör du det på den knappen:

När allt är utplacerat så klicka på Uppdatera lottning och sedan Återgå

2 steg kvar!
1 Validera
2 Publicera

I validering ska du igenom 3 steg
Steg 1

Här sätter du unika matchnummer på matcherna (Vikitgt om man registrerar resultat i ProCup)

Steg 2

Här kan du ändra plan namn om du ex har en sponsor på planen

Steg 3

Här kontrollerar systemet så att alla matcher finns med och att allt är OK

Nu klickar du på KLAR

Sista steget – Publicera lottningen på hemsidan

Nu syns spelträd och annan info på hemsidan!

