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Joukkuekilpailun ilmoittautuminen
Ohje on tehty erityisesti Junioreiden joukkue- ja taitokilpailuun mutta toimii myös muiden joukkuekilpailuiden
ilmoittautumisissa.

Perustiedot kuntoon
1) Joukkuekilpailuun joukkueen ilmoittavalla tulee olla tunnus Tournamentsoftwaressa (TSW)
http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com/
2) Tunnuksella tulee olla seuran ”Joukkuetili” -oikeus, jonka saa olemassa olevaan TSW-tunnukseen
pyytämällä sen sähköpostilla osoitteesta toimisto@sulkapallo.fi
3) Kaikilla ilmoitettavilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.
4) Kirjaudu omalla tunnuksellasi Tournamentsoftwareen.

Ilmoittautumaan
Joukkue- ja sarjakilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu sivuston vasemmasta valikosta
”Sarjatennis” -linkin kautta.

Avautuvassa näkymässä voit hakea
nimellä ja/tai ajankohdalla jos kilpailu,
ilmoittamassa joukkuetta, ei näy

kilpailuita
johon olet

Valittu kilpailu ja toimet
Kilpailun etusivulla, näet kilpailun tiedot (enemmän
kuin kuvassa) kuten kilpailupaikan osoitteen ja
järjestäjän yhteystiedon sekä ilmoittautumisen
päivämäärät.
Kilpailun asetuksista riippuen voit nähdä myös jo
ilmoittautuneiden joukkueiden määrät luokissa
välilehdellä ”Ilmoittautuneet”.
”Ilmoittautuminen” välilehdellä on tieto mahdollisesta
aiemmin tekemästäsi ilmoittautumisesta tähän
kilpailuun.

Jatka painikkeesta ”Tästä ilmoittautumiseen” ja
pääset seuraaviin vaiheisiin.
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Ensimmäisessä vaiheessa näytetään
mahdolliset kilpailumääräykset, jos
niitä on erikseen asetettu.
Jatka painikkeella ”Seuraava”

Toisessa vaiheessa voit lisätä seuran nimen
ja lyhenteen. Järjestelmä toki hakee tiedot
omista tiedoistasi tarvittaessa mutta
kirjoita tähän seuran vakiintunut nimi ja
käytössä oleva lyhenne.

Jatka painikkeella ”Seuraava”

Kolmannessa vaiheessa aloitat seurasi
joukkueiden lisäämisen ”Lisää joukkue” painikkeella. Jos olet aiemmin jo lisännyt
joukkueen/joukkueita, ne näkyvät tässä.
Jatka painamalla ”Lisää joukkue”
Jos et muista tuli edellisille sivuille kaikki
tiedot oikein, pääset kaikilta sivuilta
takaisin ”Edellinen” -painikkeella.
”Peruuta” -painike peruu kaiken tähän saakka kirjaamasi tiedot ja palaa kilpailun etusivulle tallentamatta mitään.
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Tässä kerrot joukkueen tiedot. Nimessä on hyvä näkyä
ainakin Juniorikisassa myös seuran nimi. Seurasta voi
olla useampi joukkue samassa kilpailussa ja ne kaikki
nimetään tällä tavalla.
Koska testitunnuksessa on seurana Badminton United,
tässä ohjeessa se myös näkyy niin.
Sarja tai luokka valitaan alasvetovalikosta niiden
joukosta, jotka kilpailussa ovat mahdollisia.
Joukkueen yhteyshenkilön (kapteeni) yhteystiedot
voivat näkyä kirjautuneille käyttäjille kilpailun
tiedossa, jos asetus on sellainen, yleensä ei näytetä.
Ne ovat kuitenkin kilpailun järjestäjän käytettävissä.
Jatka ”OK”-painikkeella – palaat edelliselle sivulla ja
yksi joukkue on lisätty kilpailuun.

Nyt voit joko lisätä uusia joukkueita tai valita pelaajia viimeksi
lisäämääsi joukkueeseen.
Valitaan pelaajia jatkamalla tästä painikkeella ”Valitse pelaajia”

Seuraavan näyttöön tulee oman seurasi pelaajia, joista voit valita
kyseiseen luokkaan tulevat pelaajat. Listalla on (nuorimpia
ikäluokkia lukuun ottamatta, joissa on virhe) ne pelaaja, joita voit
lisätä luokkaan, jota olet käsittelemässä. Näkyvissä on vain pelaajat,
joilla on voimassa oleva lisenssi.
Valintanäytöllä näkyy oletuksena oma seurasi ja sen
Käytettävissä olevat pelaajat, joilla on oikeus
kyseiseen luokkaan ikänsä, sukupuolensa ja/tai
tasoluokkansa perusteella.
Valitse listalta pelaaja(t) ja paina ”Lisää>>” ja
pelaaja(t) siirtyy(-yvät) ”Valitut pelaajat”
sarakkeeseen.
Lipsahduksen voi siirtää takaisin ”<<Poista” painikkeella.
Kun kaikki halutut pelaajat on lisätty, paina ”OK”
JOS olet sopinut toisen seuran kanssa yhden
pelaajan käytöstä, vaihda seura alasvetovalikosta.
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Varmista vielä tässä vaiheessa, että olet valinnut oikeat pelaajat
ikäluokkiin/tasoluokkiin, ettei järjestelmä tuo käytettävissä oleviin
pelaajiin vääriä pelaajia.
Kun kaikki on kunnossa ja hyväksyt valintasi, paina ”OK”

Lähes valmista tämän osalta.
Voit samalla istunnolla lisätä useampia joukkueita,
muuttaa jo ilmoittamiesi joukkueiden kokoonpanoja
tai poistaa koko joukkueen/joukkueita.
Uusia joukkueita => ”Lisää joukkue”
Päivitä pelaajalistaa => ”Valitse pelaajia”
Jatka eteenpäin => ”Seuraava”

Junioreiden joukkue- ja taitokisaan
osallistuvien paitakoot merkitään niille
varattuun tilaan joukkueittain mallin mukaan,
kpl*koko.
Muissa kilpailuissa mahdollinen ”extra item”
merkitään kisajärjestäjän ohjeen mukaan.
Toivomuslaatikkoon voi kirjoittaa _toiveita_ tai
kisajärjestäjän pyytämiä tietoja, jos niitä on
pyydetty.

Jännitys tiivistyy ja loppu häämöttää, kun painat vielä kerran ”Seuraava” ja pääset tarkastamaan ja vahvistamaan
ilmoittautumisen.
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Järjestelmä näyttää yhteenvedon
ilmoittautumisesta ja kertoo
varoitukset ja antaa ohjeet.

Jos kaikki on kunnossa, paina
”Tallenna”

Tallennuksen jälkeen näytetään vakioteksti, jossa kerrotaan, että
-

ilmoittautuminen on tehty
jos haluat tehdä muutoksia tähän tai toiseen ilmoittautumiseen, löydät kaikki kilpailut yläoikealta nimesi
vieressä olevasta valikosta (pieni nuolenkärki) kisan ajankohdan mukaan eri vuosilta.
voi palata kisan sivulle kisan nimenä näkyvästä linkistä *
o siellä näet, että ilmoittautuminen on tehty ja voit tarkastella tai/ja muuttaa sitä tai perua kokonaan *
ilmoittautua muihin kilpailuihin.

Jos sähköpostisi oli oikein, sait myös sinne eritellyn vahvistuksen ilmoittautumisesta. Jos et saanut, tarkasta ensin
roskapostilaatikko, sen jälkeen tarkasta

’* Kilpailun etusivun näkymä
ilmoittautumisen tallentamisen jälkeen.

Korjaus- ja tarkennuspyynnöt tähän ohjeeseen: toimisto@sulkapallo.fi

