
 

INSTRUKCJA   STOSOWANIA  PLIKU  TOURNAMENT  PLANNER 
DO  TURNIEJÓW  WSPÓŁZAWODNICTWA  PZBAD 

(aktualizacja 17 października 2019) 
 

Przygotowywany plik .tp przed turniejem i w trakcie turnieju ma parametry zgodne z kalendarzem, 
komunikatem turniejowym i Regulaminem Sportowym PZBad, w szczególności nazwy turnieju i gier, 
prawidłowe nazwy grup i kształt drabinki oraz wyłączone zgłoszenia bezpośrednie (On Line Entry). 
Należy również właściwie ustawid warunki systemu grupowego: we właściwościach turnieju 
(Properties) wybrad zakładkę „każdy z każdym” (Round Robins) i ustawid „BWF”, 
W każdym przypadku gdy nie rozgrywa się meczu zaznaczad walkower. 
 
Po zakooczonym turnieju i ostatniej publikacji, a przed wysłaniem do PZBad obowiązują poniższe 
ustawienia pliku turniejowego .tp: 
 
Tytuł pliku zawiera w kolejności: datę, skrót turnieju, miejscowośd, nazwę własną. 
Przykład: 2017.01.10-11 STJ Gdaosk Turniej nadmorski juniorów 
Taki sam zapis należy umieścid we właściwościach turnieju (Tournament Properties) w zakładce 
informacje (Info) w polu nazwa turnieju (Tournament Name). 
 
We właściwościach turnieju (Tournament Properties) w zakładce gier (Events) po edycji (Edit) dana 
gra w zakładce ogólnej (General) musi byd opisana jak niżej: 
- W najwyższym polu parametry gry zakooczone średnikiem: 

- kategoria wiekowa turnieju: E = elita, J = juniorzy, JM = juniorzy młodsi, M = młodzicy, MM = 
młodzicy młodsi, 

- rodzaj gry: SK = pojedyncza kobiet, SM = pojedyncza mężczyzn, DK = podwójna kobiet, DM = 
podwójna mężczyzn, MX = mieszana, rodzaj gry musi byd zgodny z opisem angielskim, 

- współczynnik trudności – dwie cyfry przedzielone kropką: 1.0, 
- kategoria punktowania – litery "kat" połączone z dwiema cyframi od 01 do 12. 

Przykład: gra pojedyncza mężczyzn w turnieju juniorów ósmej kategorii o współczynniku trudności 
1,0 będzie oznaczona J; SM; 1.0; kat08; 
 
- W polu "Poziom" (Level) należy wybrad odpowiednio wartości: <none> = elita, A = juniorzy, B = 
juniorzy młodsi, C = młodzicy, D = młodzicy młodsi zgodnie z pierwszym parametrem wpisanym w 
polu najwyższym, oraz J = gry poza współzawodnictwem. 
 
W danych zawodników (Players) muszą byd wypełnione wszystkie pola numeru rejestracyjnego 
(Member ID). Dla zawodników niezarejestrowanych (tj. nie podlegających obliczeniom listy 
klasyfikacyjnej) zagranicznych należy wpisad cokolwiek nie będącym prawidłowym numerem 
rejestracyjnym np. xbl1 (Białoruś) lub xuk2 (Ukraina). 
 
Prawidłowy plik .tp po turnieju sędzia główny przesyła do PZBad jako załącznik poczty elektronicznej 
przy sprawozdaniu z turnieju.  


