Monrad Parturnering
OBS.: Det er meget viktig at spillerne fyller opp fra bord 1 og utover uten å hoppe over noe bord.
Dersom det blir en oversitt bør det paret som får oversitt i første runde sitte Øst-Vest på høyeste
bordnummer.

Definere turnering:
I Ruter velg: Ny turnering > Spesial > Monrad > Ny parturnering ..
Sett inn turneringsnavn
Velg/sett inn turneringsdato
Sett inn turneringsleder
Velg Turneringsrapporttype og om nødvendig Arrangør (med «Avansert»)
Velg Poengserie hvis aktuelt
Velg spillfil for import (Det anbefales å kjøre «Double-dummy analyse»)
Velg Lukk forberedelser og trykk Fullfør
Sett inn et passende antall bord, fortrinnsvis det antallet bord som er tatt i bruk
Sett inn antall spill per runde
Velg 1 trukket runde med ønsket antall spill per runde og Monrad
Velg Bruk Bridgemate og trykk Fullfør
Velg Jeg vil bruke Bridgemate, men akkurat nå kun for runde 1 og trykk OK
Du skal nå få meldingen: Databasen er laget korrekt. Vil du importere navn?
Velg Nei
Bridgemate Control skal nå være startet og spillerne kan benytte Bridgemate.

Hvis et par skal sitte stille hele turneringen:
Velg Turneringsmeny > Legg inn navn > Navnemeny
Velg en spiller i det paret som skal sitte stille, og trykk Marker som sittepar

Når alle som skal spille har kommet:
OBS.: Dette må gjøres i god tid før første runde er ferdigspilt ved noe bord!

Oppdatere turneringen til riktig antall bord:
Velg Turneringsmeny > Lukk forberedelser
Sett inn riktig antall bord (inklusive eventuelt oversitte-bord)
Gjenta første registrering med hensyn til antall spill per runde, men velg 2 trukkete runder (med
ønsket antall spill per runde og Monrad)

Bare hvis det er en oversitt:
Velg Turneringsmeny > Legg inn navn > Navnemeny
Velg paret eller en spiller i det paret som mangler, og trykk Marker som blindpar (bør være Nord-Syd
ved høyeste bord).
Velg Bruk Bridgemate og trykk Fullfør
Skriv nå ut bordplansjer, hent inn spillernumrene fra Bridgemate og sett til automatisk import av
resultater.

