Quick-manual til TT-Coordinator

Quick-manual for TT-Coordinator
Da der ikke findes en officiel manual på TT-Coordinator (TTC), så kan denne
mini-manual bruges, så at du har noget vejledning i at gennemføre stævnet.
Det er meningen at man via denne manual kan gennemføre et almindeligt
stævne – puljer + cup og cup alene.
Hvis der mangler noget, så send en mail – det kan også være at de der har
gennemført et stævne med programmet har nogle tilføjelser.
Kontakt med på mail: tranto@mail.dk eller soeren@ribekatedralskole.dk
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Emne
Indholdsfortegnelse
Opret nyt stævne
Stævneinfo – indhold af faneblad
Rækker – indhold af faneblad
B-slutspil
Klubber – indhold af faneblad
Spillere – indhold af faneblad
Doublepar – indhold af faneblad
Lodtrækning – indhold af faneblad
Seedning/Lodtrækning – info-side
Puljer – indhold af faneblad
Resultatindtastning – indhold af faneblad
Udskrifter – indhold af faneblad
Indstillinger – indhold af faneblad
Hvordan laves diverse ændringer under afvikling af stævnet
Resultatfil – til brug for resultatformidling og ratingberegning
Puljeafgørelse – info-side

Denne manual forudsætter TTCoordinator er installeret på computeren med licens til systemet. Har
du problemer med dette kan du kontakte Søren på soeren@ribekatedralskole.dk
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Oprette et stævne: Du skal først oprette et stævne i klubportalen og have dette godkendt. Til dette
findes en særlig vejledning som kan findes på DBTU’s hjemmeside www.dbtu.dk
Start TTC koordinator og gør som følger:

Klik på knappen ”Nyt stævne” og udfyld filnavn og stævnenavn og klik på knappen ”Dan
stævnet”
I filnavn skriver du f.eks. KvicklyCUP2010. I stævnenavn kan du skrive hvad du vil,
det bliver senere erstattet af det navn stævnet har på klubportalen.
Herefter åbner et nyt vindue med det stævne du er i gang med at lave.
Du skal altid starte et nyt stævne på denne måde!

Næste punkt er at få stævnenavn, spilledato, klubber, rækker, spillere og tilmeldinger importeret fra
klubportalen:
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Info
For at TTC kan ”tale sammen” med Idrætssystemet (IS) skal stævnet være indtastet og
godkendt via Klubportalen. Ansøgning om stævner skal ske via klubportalen.
Når stævnet er indtastet i klubportalen, og tilmeldingsfristen er udløbet, dannes, i
idrætssystemet, en fil, som skal importeres i TTC. Denne fil kan importeres direkte i TTC. Filen
indeholder alle oplysninger som skal bruges til stævnet samt til eksporten af resultaterne
tilbage til idrætssystemet så kampene kan optræde på ratinglisten.
Klik på importer tilmeldinger (det er nødvendig at computeren er tilsluttet internettet) og
følgende billede kommer frem:
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Her findes der en oversigt over de stævner som arrangeres af den klub som har licensen til
den version af TTC du bruger. I dette tilfælde er det stævner arrangeret af Ribe BTK.
Vælg det stævne du vil arbejde med og klik på hent markeret stævne.
HUSK AT FILEN MED STÆVNEINFORMATIONER SKAL IMPORTERES INDEN I
BEGYNDER AT ARBEJDE MED STÆVNET. DENNE IMPORT BØR FØRST FORETAGES
EFTER AT TILMELDINGSFRISTEN ER PASSERET. HEREFTER KAN DU BEGYNDE AT
ARBEJDE MED STÆVNET. TILFØJE SPILLERE SOM ER TILMELDT FOR SENT OSV. DU
MÅ IKKE GENTAGE IMPROTEN NÅR DU FØRST ER BEGYNDT AT ARBEJDE MED
STÆVNET.
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Faneblad: Stævneinfo
På fanebladet stævneinfo findes de grundlæggende oplysning om stævnet:

Stævnenavn: Hentet fra klubportalen
Spillested og stævneledelse kan udfyldes men det er ikke nødvendig
Stævnedatoer er udfyldt OG MÅ IKKE ÆNDRES. Er de forkert så kontakt Søren eller Peter
Rygnumre: Kan bruges hvis den enkelte spiller ved stævnet skal have sit eget rygnummer.
Anvendes vel kun til DM
Flueben kan sættes i den midterste søjle efter lyst.
Sprog på udskrift: Vælg dansk men ikke alle sider i programmet er endnu oversat så der kan
forekomme svenske ord hen ad vejen.
Nummerer cupresultat: Sættes prik i nederste felt hvis man ønsker placering i CUP regnet plads for
plads. Nummer 3 er den som taber til vinderen i finalen osv.
Betalingsmodtager og fakturaer: En meget vigtig rubrik. Her anføres betalingsfrist, indtastes i
formatet YYYYMMDD, der kommer på fakturaen og det kontonummer der skal betales til.
Desuden adressen på betalingsmodtager. Bestemmer man sig til et ekspeditionsgebyr på hver enkelt
faktura angives det her. Udfyldes feltet ikke regnes med 0,- kr.
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Fanebladet Rækker

Her er angivet alle oplysninger om de rækker der er importeret fra klubportalen.
Husk at vælge primær og sekundær puljestørrelse for hver puljerække samt om der skal være
B-slutspil. B-slutspil vælges hvis der også skal være cupturnering for nr. 3-4-5 i puljerne.
(kan med fordel bruges især ved mindre stævner).
Ved lodtrækningsparametre behøver du ikke at vælge nogle af de nævnte muligheder, da
der altid tages klubhensyn ved lodtrækning.
I feltet rækkeforkortelse kan du rette til noget som passer dig bedre. På udskriften af
dommerseddel til CUP-kampe er det denne forkortelse som angiver hvilken række kampen
spilles i. Bemærk dog at dette felt kun kan indeholde et begrænset antal bogstaver.
Hvis der er behov for at afvikle en række, som ikke er blevet importeret via stævne-info filen,
så kan du oprette rækken, ved at klikke på tilføj række, og indtaste de informationer, du
bliver bedt om.
Under fanebladet Resultateksport skal du oplyse om aldersklasse (XML 1), kategori (XML 2) og
hvilken slags række det er (XML 4). Dermed kommer resultaterne med i resultatfilen.

Husk at udfylde datofeltet korrekt ved tilføjelse af ny række. Format skal være åååå-må-dd.
Om B-slutspil
I en normal puljerække skabes efter puljespillet et slutspil, hvor der normalt går 2 spillere videre fra
puljerne til en cupturnering. Resten i puljerne er så slået ud. Vælger du B-slutspil tilføjes et andet
slutspil (cup) for de resterende spillere i puljerne. Når puljerne er færdigspillere siger man ja til at
der trækkes lod – både til A og B-slutspil. Til B slutspil oprettes automatisk en ny række med
samme navn som den oprindelige række dog med tilføjelsen ~B. Det navn kan også ændres efter
behov.
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Fanebladet klubber:

Viser en oversigt over alle de importerede klubber fra klubportalen med oplysninger om
klubberne.
I forbindelse med et stævne er der nok ikke meget at bruge dette faneblad til. Men det er c/o
personen som vil optræde på de udskrevne fakturaer.
Når man har tastet alle ind vil man ved at klikke på knappen forneden kun få vist de klubber,
der har tilmeldt spillere til stævnet.
Man kan selvfølgelig tilføje klubber til oversigten, f.eks. udenlandske klubber.
Udenlandske klubber kommer med i resultatfilen med spillerens navn, men i Idrætssystemet
samles op i 1 fællesklub: De sorteres fra i ratingberegningen.
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Fanebladet spillere

Her finder man alle de importerede spillere fra licenssystemet samt deres tilmeldinger til de enkelte
rækker fra klubportalen. Spillerne kan sorteres i Alle/Herrer/Damer. Man kan også sortere dem i
Efternavn, Fornavn, Klub og ID.
Man kan tilføje spillere til listen, f.eks. ikke registrerede spillere. Du skal sætte spillerens
fødselsdato ind i det dannede ID (YYYY.MM.DD) . Fødselsdatoen skal bruges til kontrol af
om spilleren er i de rigtige rækker – og til efterfølgende registrering af hensyn til rating.
I kolonnen ”Rækker” ses alle de rækker, der er oprettet ved stævnet.
Hvis du vil tilføje spilleren Kasper Andersen til Dr/pg C,HS markerer du Kasper Andersen i rækken
spillere og dobbeltklikker på rækken Dr/pg C,HS
Hvis man skal fjerne Kasper Andersens tilmelding til Pusling C, HS dobbeltklikker man på
rækkenavnet under ”tilmeldte rækker” Man kan også bruge pilene.
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Fanebladet doublepar

Her finder man de doublerækker, der er oprettet til stævnet. Man finder også de spillere der er
tilmeldt i doublerne.
Marker den ønskede række og man kan se de spillere der er tilmeldt rækken. De doublepar
som er tilmeldt som par via klubportalen er sammensat De spillere som er tilmeldt som ”søger
makker” står i feltet spillere uden doublemakker. Man markerer en spiller fra listen i højre side
og dobbeltklikker på hans makkers navn i venstre side. Man kan også markere de to spillere
og klikken på knappen ”Dan doublepar”.
Forkerte doublepar kan opløses ved at klikke på knappen ”Opløs doublepar” eller
dobbeltklikke på doubleparret.
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Fanebladet lodtrækning

Du vil trække lod i Herre klasse 1 og markerer rækken. Der er 76 deltagere. Du sorterer
spillerne efter deres ratingtal. Der skal seedes 8 spillere og du dobbeltklikker på navnene i den
rækkefølge, de skal seedes. Er der spillere som ikke er mødt markerer du spilleren i søjlen til
højre og klikker på WO og spilleren er ikke med i lodtrækningen.
Rækken er klar til lodtrækning og du klikker på knappen med tryllestaven. Du får så lige et
par oplysninger om hvordan puljerne ser ud og siger så JA til at starte lodtrækningen.
Når lodtrækningen er sket for du en oversigt over puljerne – den kan udskrives.
Du går derefter ud af puljeoversigten og er klar til at spille rækken. Men du kan inden du går i
gang vælge at sætte bordnummer og tider på den enkelte pulje.
Hertil klikker du på Bord og tidsplanlægning og får et billede som kan udfyldes med relevante
oplysninger. En pulje kan spilles på to borde så skriver du bare 3+4 som bordnummer.
Du kan altid nulstille rækken, hvis der skal rettes et eller andet og så trække lod igen.
Meget vigtigt: Inden du trækker lod i en række, så klik på række-fanebladet og
kontroller at oplysningerne om rækker svarer til det du forventer. Altså primær og
sekundær puljestørrelse og om der skal være B-slutspil
Lodtrækning til CUP rækker sker på samme måde.
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Seedning/Lodtrækning
Det anbefales at seede, og det skal gøres efter ratinglisten. Det vil i de fleste tilfælde være
fornuftig at seede en spiller per pulje. I en CUP række kan seedes et pænt antal dvs 2,4,8,16
osv afhængig af rækkens størrelse.
I puljerne vil lodtrækningen placere nr. 1 seedet i pulje 1, nr. 2 seedet i pulje 2, nr. 3 seedet i
pulje 3 o.s.v. Spillere fra samme klub lodtrækkes så langt det er muligt ind i forskellige puljer.
Slutspilslodtrækning ved puljespil (seedning)
Vinderen af en seedet pulje (ikke nødvendigvis den seedede spiller) placeres/lodtrækkes
således:
•

Vinderen i seedet pulje 1 placeres øverst i øverste halvdel, mens vinderen af pulje 2
placeres nederst i nederste halvdel.

•

Vinderne af seedet pulje 3 og 4 lodtrækkes ud på nederste plads i øverste halvdel
respektive øverste plads i nederste halvdel.

•

Vinderne af seedet pulje 5-8 lodtrækkes ud på første og tredje fjerdedels nederste
pladser respektive anden og fjerde fjerdedels øverste pladser.

•

Vinderne af seedet pulje 9-16 lodtrækkes ud på første, tredje, femte og syvende
ottendedels nederste pladser respektive anden, fjerde, sjette og ottende ottendedels
øverste pladser.

Øvrige spillere, som har kvalificeret sit til slutspillet uden at vinde en seedet pulje lodtrækkes
ud på de resterende pladser uden hensyn til om man har vundet en useedet pulje eller er
blevet nr. 2. Spillere fra samme pulje placeres i hver sin halvdel. Det tages klubhensyn.
I useedede pulje-rækker trækkes der lod til slutspillet som om der var seedet i rækken. Er
der f.eks. mellem 8 og 15 puljer, så spredes vinderne af pulje 1-8 som om de har været
seedet.
Forskellen på en seedet og useedet pulje-række er derfor, at man ved at seede får spredt de
bedste spillere mest muligt, så at de møder hinanden så sent som muligt. Det anbefales derfor
at der foretages seedning i alle singlerækkerne. Under fanebladet ”Lodtrækning” er spillerne
sorteret efter deres ratingtal. Det er derfor nemt at seede spillerne.
************
VIP seedning og direkte kvalificering
Under fanebladet rækker er der noget der hedder VIP seedning og når man seeder i en
puljerække er der noget der hedder direkte kvalificeret.
VIP-seedning er en funktion som garanterer et vist antal av de seedede spillere at gå direkte
ud til en bestemt runde i cupskemaet. Funktionen kan anvendes i cuprækker såvel som
puljerækker.. Funktionen skal kun anvendes hvis man ønsker at visse spillere skal stå over den
første runde i cupturneringen – eller flere runder.
Direkte kvalificering betyder at et antal spillere går direkte til cupturneringen uden at skulle
spille med i puljerne. De bliver lodtrukket direkte ind i cupturneringen efter at alle puljerne er
afsluttet og der trækkes lod til cupturneringen. Hvis man f.eks. direkte kvalificerer 4 spillere og
har 4 puljer, hvor nr. 1 og 2 går videre, så vil antal deltagere i cupturneringen være på 12.
De to første bliver topseedet og de to næste 3-4 seedede. De 4 puljevindere vil blive 5-8
seedet.
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Det er også på fanebladet lodtrækning man inden stævnet sammenlægger rækker med for få

tilmeldinger. Det gøres ved hjælp af knappen kopier tilmeldinger.
Følgende billede fremkommer

Vælg den række der skal kopieres spillere fra og den der skal kopieres spillere til.
Klik på kopier tilmeldinger.
Husk derefter at slette rækken der er kopieret fra på fanebladet rækker. Denne række skal jo
ikke spilles. Samtidig kan du give rækken der er kopieret til et andet navn så det fremgår at
det er en sammenlagt række.
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Fanebladet puljer

Fanebladet Puljer.
Marker den række du vil se puljerne på og marker den pulje, du vil kigge på.
Du vil med knapperne i højre side kunne tilføje og slette spillere og rykke en spiller (marker
spilleren) op og ned i puljen.
Du kan også flytte spilleren til en anden pulje.
Med knapperne til venstre vil du kunne tilføje og slette en pulje. Tilføjer du en pulje markerer
du den og sætter spillere ind ved at bruge +knappen øverst til højre.
Du kan godt tilføje og slette en pulje og enkelte spillere efter at der er trukket lod. Du kan
også foretage en ny lodtrækning. Der er således begge muligheder. Sørg for at puljer som
ingen deltagere har bliver slettet.
Tilføjelse af enkelte spillere i puljerne og ny pulje sker bedst inden puljeskemaerne er dannet.
Hvis puljeskemaerne er udskrevet og ændringer ønskes, så annulleres udskrivningen,
ændringerne foretages og puljeskemaerne udskrives igen.
HUSK en pulje med 0 deltagere skal slettes.
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Fanebladet Resultatindtastning. (del 1)

Du skal nu udskrive puljeskemaer og klikker på knappen med lyskurven: Du bliver først spurgt
om du vil have udskrevet alle puljerne samtidigt (sig ja til det) eller om du vil have udskrevet en
enkelt pulje.
Du bliver så spurgt om du vil have udskrevet en kampseddel for hver enkelt kamp i puljen (sig
eller om du vil have alle puljens kampe på et puljeskema.

nej til det),

Du får nu udskrevet puljeskemaerne og kan starte rækken.
INFO
Kamp-ID styrer indtastningen. Du behøver ikke at holde øje med, om det er den rigtige række, du taster resultater
for. Det sørger kamp-ID for. Det er derfor ikke noget problem at have flere rækker i gang, systemet styrer dette
suverænt. Når der er en kamp klar til at blive spillet, så skrives kampen automatisk ud.
Efter at alle puljer er indtastet spørger programmet om du vil trække lod til slutspillet og du sætter lodtrækningen i
gang. Systemet trækker så også lod til et evt. B-slutspil.

14

Quick-manual til TT-Coordinator
Faneblad Resultatindtastning (del 2)

Puljerne
Når puljeskemaet/kampsedlen kommer tilbage, så skal resultaterne indtastes.
Du indtaster kampnummeret i feltet ”Kamp ID”. Du får så kampen frem og taster resultaterne
ind, taster ”enter”, du bliver spurgt om vinderen er den rigtige og taster ”enter” igen for OK.
(Når du har prøvet dette et par gange så vil du taste ”enter” hurtigt to gange efter hinanden).Tjek hurtigt at
kampen på skærmen er den samme som på kampsedlen.
WO knapperne benytter du hvis en eller begge spillere afbryder kampen. WO tastes for den
spiller som IKKE vinder kampen.
Når en pulje er tastet ind, så udskrives puljeresultatet automatisk (hvis du har bedt om det på
fanebladet Stævneinfo). Alle puljerne tastes ind.

NB: Der kan først trækkes lod til cupspillet, når alle puljer er indtastet!
Slutspillet (Cup)
Når den sidste pulje er indtastet får du besked om ”at alle puljerne i rækken er
færdigspillet.
Hvis du mener at have indtastet alle puljekampene og du ikke får ovennævnte besked, så er
det fordi der alligevel mangler indtastning af en kamp efter flere. Marker rækken og klik på
knappen med cuptræet og find kampnummeret til den manglende kamp og tast den ind.
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Du siger ja til at starte lodtrækningen til cupspillet. Derefter får du en oversigt over
lodtrækningen til cupspillet. Den udskrives automatisk, når du udskriver cupsedlerne.
Du forlader oversigten og klikker på knappen med lyskurven. Du siger derefter ja til at få
udskrevet kampsedlerne for 1 runde af cupspillet. Eventuelle kampe i anden runde som kan
spilles udskrives også. Du sætter så kampene i gang.

Faneblad Resultatindtastning (del 3)
Du taster resultaterne ind på samme måde som ved puljerne. Efter hver færdigspillet cuprunde
udskrives automatisk en cupoversigt med de indtastede resultater.
Efter at du har fået udskrevet 1. runde i cupspillet, så udskrives kampene automatisk til og
med finalen, når der er to modstandere.
Du kan hele tiden følge med i spillet ved at klikke på knappen med cupskemaet. Her er de
spillede kampe anført med sætcifrene. Du kan også dobbeltklikke på en af spillerne og se
kampfakta.
Resultatliste udskrives når finaleresultatet er indtastet.
Du kan tage backup af data. Vælg i fanebladet indstillinger hvor backup af data skal placeres.
Brug helst en USB nøgle, så kan du køre dit stævne videre derfra hvis din pc går ned.
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Faneblad Udskrifter

Når du bruge dette faneblad er der flere muligheder for at skrive ud:
1) direkte til printer
2) først på skærm
3) direkte til pdf fil
På dette faneblad kan du få udskrevet mange oversigter.
Antal kampe per række/dag viser hvor mange kampe der skal spilles i hver enkelt række
Antal spillere pr. række og dag viser hvor mange spillere/par der er i hver række
Eksporter tilmeldinger per række til tekstfil bruges når man vil skrive et program.
Fakturaer. Udskriver faktura til den enkelte klub.
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På fanebladet udskrifter kan du også udskrive en liste over de enkelte rækkers deltage sorteret
efter rating tal. Den hedder Kontrolliste tilmeldinger(ratingtal) alle rækker. Herved er det nemt
at se om nogle spillere er tilmeldt i en række hvor de ikke må spille.

Denne udskrift indeholder ratingtal og ID. ID indeholder jo fødselsår (5’te og 6’te ciffer) så her
er det ret enkelt at kontrollere om en spiller er for ung/gammel til at deltage i den pågældende
række.
Der findes mange andre udskriftmuligheder. Prøv selv. (Det er ikke alle udskrifter der endnu
virker)
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Faneblad Indstillinger

Her kan du bestemme hvor din back up fil skal gemmes. Det anbefales at bruge et USB stik.
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Gode råd når ting skal ændres i rækker under stævnet.
1. En spiller skal tilføjes i en række før lodtrækningen er foretaget. Spilleren
tilmeldes på normalvis i rækken. Er det i en double række skal han derefter sættes
sammen med en makker på normal vis. Husk se på seedningen.
2. En spiller skal slettes i en række før lodtrækningen startes. Find spilleren på
fanebladet Spiller og marker rækken hvorefter du trykker på WO knappen ude til højre.
Er det i en doublerække kan hans makker nu sættes sammen med en ny spiller. En
spiller kan slettes i alle rækker ved tryk på
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3. En spiller skal sættes ind i en puljerække efter lodtrækning er foretaget men
før rækken er startet. Gå ind på fanebladet puljer, vælg hvilken pulje spilleren skal
indsættes i, tryk på +

På næste billede findes spilleren og afslut med OK. Så er spilleren med i puljen.
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4. En spiller skal indsættes i en puljerække efter rækken er startet. Gå ind på
fanebladet puljer og marker rækken og puljen. Bemærk at der er fuldstop som viser at
puljeskemaer er udskrevet.
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Tryk på fuldstopknappen og sig ja til at slette alle kampsedler. Herefter tilføjes spilleren som
før til puljen. Nu skal der udskrives en ny puljeseddel for puljen. Det gøres ved at gå ind på
resultatindtastning, marker rækken og starte den på ny ved tryk på lyskurven. Marker 1 pulje
per side, og udskriv samt ok.

Husk at få den nye puljeseddel udskiftet med den gamle da kamp ID er udskiftet.
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5. Der er indtastet et forkert resultat i en puljekamp således at en forkert spiller
er gået i CUP. Samtidig skal der laves ny lodtrækning til CUP. Find nummeret på
den forkert indtastede kamp og indtast den på ny. Du får da følgende billede og skriver
ok til spørgsmålet.

24

Quick-manual til TT-Coordinator
Gå ind på fanebladet lodtrækning og marker rækken, og tryk på fuldstopskiltet (nulstil
række).

På næste billede vælges Ja til at nulstille og Ja til kun at nulstille slutspillet. Er der et B slutspil
forsvinder dette. Nu trækkes der bare lod på ny til slutspillet ved at trykke på tryllestaven.
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6. Der er indtastet et forkert puljeresultat således at en forkert
spiller er kommet i CUP, men CUP er startet så der skal bare ske
en udskiftning af en spiller i CUP træet. Cup træet kunne se sådan ud:

Her skal Alexander Bisbo udskiftes med Jeppe Almskou fra Albertslund.
Gå ind på fanebladet lodtrækning, marker rækken og tryk på redigerknappen:
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Tryk på + knappen og vælg spilleren som skal sættes ind i skemaet (Jeppe Almskou).
Dobbeltklik på den person som skal ud (Alexander Bisbo):
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Herved kommer Alexander Bisbo over i rediger kassen. Marker dernæst Jeppe i rediger
kassen og dobbeltklik på den plads hvor han skal sættes ind i CUP træet.

Klik på fjern knappen og Alexander Bisbo fjernes fra CUP-en. Klik på luk og rediger billedet
lukkes. Samtidig slettes kampen mellem Patrick Andersen og Alexander Bisbo og en ny
kampseddel til kampen mellem Patrick Andersen og Jeppe Almskou udskrives automatisk.
Husk at få Alexander Bisbo indsat på Jeppe Almskou’s plads i et eventuelt B-slutspil.

7. Der mangler af en eller anden grund en spiller i et CUP skema.
Tilføjes på sammen måde som når en spiller udskiftes, blot skal der ikke fjernes en
spiller fra CUP-træet men blot dobbeltklikkes på den tomme position hvor spilleren skal
sættes ind.
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8. Der skal udskiftes et doublepar i et CUP-træ. Sker på samme måde som
når en spiller skal udskiftes bortset fra at der skal tilføjes to spillere i rediger kassen og
disse skal ved hjælp af doublepar knappen sættes sammen til et par.

29

Quick-manual til TT-Coordinator
Resultatfil

Når alle kampe er indtastet skal der dannes en resultatfil. Det sker ved klik på Eksporter
resultater. Det forudsætter at du er tilsluttet internettet. Gør det samme dag som stævnet
slutter. Når du får ok tilbagemelding findes resultaterne på Infosport. Hurtigt –
nemt! Får du ikke en OK tilbage melding kan du sende en mail tranto@mail eller
soeren@ribekatedralskole.dk så vil en af os prøve at løse problemet.
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Tekst for afgørelse af en pulje
(de internationale regler)
Paragraftekst
Stk. 1
I en pulje spilles der alle mod alle.
Puljeregnskabet afgøres således:
1. vinderen af en kamp får 2 match-point
2. taberen af en spillet kamp får 1
match-point
3. taberen af en ikke-spillet kamp får 0
match-point.
En spiller der scratcher (WO), bliver skadet
eller diskvalificeres får således 0 match-point.
Placeringen i puljen afgøres på baggrund af
det antal match-point, som
spillerne har opnået.
Stk. 2
Hvis to eller flere spillere i en pulje opnår det
samme antal match-point
afgøres deres indbyrdes placering
udelukkende ud fra de indbyrdes kampe.
Der skabes en ny pulje kun bestående af de
spillere der står lige
Stk. 3
Hvis dette ikke giver en afgørelse, går man
videre til kvotient mellem
vundne og tabte sæt i deres indbyrdes kampe
(antal vundne divideret med
antal tabte)
Hvis dette heller ikke giver en afgørelse går
man videre til kvotient
mellem vundne og tabte bolde i deres
indbyrdes kampe. Giver det stadig
ingen en afgørelse går man til lodtrækning.

Oversættelse
I en pulje spilles der alle mod alle.
Vinderen af en puljekamp får 2 matchpoint,
taberen af en spillet puljekamp får 1
matchpoint, mens en spiller der scratcher
(WO), bliver skadet eller diskvalificeres får 0
matchpoint.
Rækkefølgen i puljen afgøres ud fra antal
matchpoint.
Ligger to eller flere spillere lige med samme
antal matchpoint, så foretages ovenstående
beregning kun med de pågældende spilleres
indbyrdes kampe.
Ligger to eller flere spillere stadig lige, så
kigger man på sætscoren. Man dividerer antal
vundne sæt med antal tabte i de pågældende
spilleres indbyrdes kampe.
Ligger to eller flere spillere stadig lige, så
kigger man på boldscoren. Man dividerer
antal vundne bolde med antal tabte i de
pågældende spilleres indbyrdes kampe.
Giver det stadig ingen afgørelse, så trækker
man lod.
DBTU’s stævneprogram TTC foretager
automatisk denne beregning.

Stk. 4
Hvis en spillers position på noget tidspunkt i
denne proces bliver afgjort
mens andre stadig er lige, fjernes denne
spillers kampe fra puljen og
beregning foretages mellem de
tilbageværende spillere, og man går igen
frem efter 1, 2 og 3.
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