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PRÒLEG 
La història d'aquest document comença a finals de juny quan l’Àrbitra Internacional grega Tania              
Karali va publicar a fòrums d'arbitratge una guia d'usuari de Swiss Manager en anglès.              
Immediatament vam pensar que seria fantàstic disposar d'una guia tan completa i detallada per              
als àrbitres catalans, que serviria als més novells a aprendre a utilitzar el programa i als més                 
experimentats per consultar dubtes o trobar solucions sobre funcions més avançades. 
 
Amb l'objectiu de crear una guia didàctica i alhora de referència, finalment el projecte inicial de                
traduir el document de l'AI Tania Karali ha esdevingut en un manual més ampli. Hem afegit                
traduccions d'algunes FAQs creades per l'autor del programa Heinz Herzog sobre temes no             
inclosos a la guia original i continguts específicament rellevants per tornejos a Catalunya. Hem              
abocat aquí la nostra experiència en l'ús del programa, revisió d'informes, formació de nous              
àrbitres i converses amb companys. 
 
En aquest procés de transcreació hem reflexionat sobre els problemes que trobem els àrbitres              
en la gestió de tornejos i hem ampliat els nostres coneixements sobre l'ús d'aquesta eina tan                
fonamental per la nostra tasca arbitral. Hem pogut comprovar que no vam ser els únics en                
apreciar el valor d'aquesta guia: traduccions a altres vuit llengües estan ja en marxa o               
publicades. Enmig d'una crisi global que també ha afectat durament els escacs, àrbitres de tot el                
món hem aconseguit treure quelcom positiu d'un estiu pràcticament sense competicions           
presencials. 
 
Malgrat el Swiss-Manager és força intuitiu, molt sovint els àrbitres no li traiem tot el suc, i                 
algunes de les seves funcions i característiques, que ens faciliten molt la feina de gestió, no són                 
prou conegudes. Aquesta guia d'usuari segueix pas a pas el procediment d'instal·lar el programa              
a l'ordinador de l'àrbitre i crear un torneig nou, però també mostra opcions més avançades, com                
ara publicar fotografies a chess-results.com o calcular la distribució de premis en metàl·lic amb el               
Sistema Hort. 
 
Per últim us volem convidar a fer-nos arribar correccions, suggeriments de millora o qüestions              
que ens hem deixat però trobeu que són rellevants. Aquesta és una obra feta per àrbitres per                 
ajudar els àrbitres, i està oberta a aportacions d'àrbitres per enriquir-la seguint el lema de la                
FIDE Gens una sumus. 
 
 
 

AI Carlos Giménez Cañadas 
AF Patricia Llaneza Vega 
Setembre 2020 
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SECCIÓ 1: INTRODUCCIÓ 

Capítol 1: Com descarregar el Swiss-Manager al vostre ordinador 

Per a descarregar el Swiss-Manager al teu ordinador heu d'obrir el navegador i anar a               
swiss-manager.at, seleccionar la pestanya «Download» a la cantonada superior esquerra de la            
pantalla, fer clic a la versió més recent del programa, obrir l'arxiu .exe que s'ha descarregat i                 
seguir el procés d'instal·lació. Un cop finalitzat, el Swiss-Manager s'haurà instal·lat al directori             
seleccionat. 

 
 

Al llarg de la instal·lació s'hauran creat a l'ordinador una sèrie de directoris i arxius. Als                
següents capítols veurem per què serveix cadascú. 

Quan obriu el programa per primera vegada després de la instal·lació us sortirà el missatge               
“Aquest programa està instal·lat com a versió demo. Pots introduir el codi d'instal·lació             
completa amb el menú «Altres\Instal·lar...».” Feu clic sobre la pestanya «Altres» i al menú              
desplegable seleccioneu «Instal·lar...». Feu clic a «Mostrar condicions d'ús» i aleshores en            
«Acceptar les condicions d'ús», introduïu el vostre «codi d'instal·lació» i premeu «OK».            
Observeu que per realitzar aquest pas necessiteu connexió a Internet. 
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A la pàgina web del desenvolupador (swiss-manager.at), trobareu informació sobre          
com obtenir un codi d'instal·lació. Actualment, la FCE ofereix aquesta llicència           
gratuïtament als àrbitres amb llicència en vigor. Evidentment podeu seguir treballant           
amb la versió Demo per un temps, però té limitacions: per exemple, suporta un màxim               
de 4 rondes de torneig. 

Aquest procediment és el mateix si alguna vegada necessiteu canviar el codi d'instal·lació; per              
exemple, si obteniu una llicència actualitzada o heu de treballar amb l'arxiu d'un company              
àrbitre. En parlarem al Capítol 11. 

Si us plau, tingueu en compte que el desenvolupador actualitza el programa regularment. És              
molt recomanable descarregar sempre la versió més recent abans de començar un torneig nou,              
tot seguint aquest procediment. Veurem un mètode alternatiu al Capítol 11. 
 

Truc: Swiss-Manager només funciona en Windows, no en Mac, tablets o mòbils. Per             
saber com sortejar aquest obstacle mireu l'Apèndix A: Trucs i consells 

 

Capítol 2: Interfície d'usuari 

La interfície d'usuari del Swiss-Manager consisteix principalment de menús desplegables, icones           
on si passeu el cursor del ratolí trobareu una explicació de la seva funció i dreceres de teclat.                  
Trobareu explicacions a totes aquestes dreceres als capítols pertinents d'aquesta Guia d'Ús. Per             
ara ho deixem en que el menú «Ronda» us permet navegar per les rondes del torneig en curs. 

 

 

Truc: Apreneu a utilitzar les dreceres de teclat (p.e. F6 per emparellaments, F7 per              
introduir resultats, F5 per la classificació final, F9 per obtenir el llistat de resultats              
etc.). Estalviareu molt de temps. Podeu trobar aquestes dreceres al costat de l'ordre de              
menú corresponent. 
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SECCIÓ 2: COM COMENÇAR 

Capítol 3: Com configurar un torneig nou 

El primer menú desplegable que surt a la pestanya «Arxiu» és similar al que podem trobar a                 
qualsevol altre programa de Windows. Permet a l'usuari crear un nou arxiu, obrir un que ja                
existeix, desar l'arxiu en ús, configurar les preferències d'impressora o fins i tot sortir del               
programa. Per començar, feu clic a Arxiu→ Nou torneig... i seleccioneu el tipus de torneig que                 
voleu crear, el nom de l'arxiu i a quin directori de l'ordinador el voleu desar. La ruta                 
seleccionada per defecte és «Documents\SwissManagerUniCode\Turniere», però podeu       
triar qualsevol altra ubicació. Després de desar l'arxiu, seleccioneu la pestanya «General» i             
obtindreu aquesta imatge: 

 

 

En aquest capítol tractarem tornejos individuals per sistema suís (opció «Sistema           
Suís»). Per tornejos Round Robin i per equips, consulteu els Capítols 8 i 9. 

En aquest quadre de diàleg podeu introduir les dades bàsiques del torneig, com ara el nom (el                 
mateix que sortirà a chess-results.com, si penges el torneig a Internet), qui l'organitza, un lloc               
web de referència, una adreça de correu electrònic, el control de temps, els noms del director                
del torneig i de l'equip arbitral (en tornejos vàlids per Elo FIDE cal incloure també els seus codis                  
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FIDE), el país i lloc on es disputa la competició, el número de rondes, les dates d'inici i final i si el                      
torneig serà avaluat o no. Si de moment no teniu tota la informació que heu d'omplir, no us                  
amoïneu: podeu tornar quan vulgueu a aquest quadre de diàleg i omplir les dades pendents. 
 

Per una explicació dels «Grups d'Edat», consulteu el Capítol 13. 

A la secció «Ordenar/Mostrar» trobareu diverses opcions sobre quins criteris seguir per            
ordenar la llista inicial de jugadors, que es farà servir per als emparellaments. Penseu que               
aquesta opció quedarà desactivada un cop fets els emparellaments de la ronda 1, per tant aneu                
amb compte de triar correctament. 
 

Si heu gestionat amb anterioritat un torneig semblant i conserveu l'arxiu al vostre             
ordinador, podeu aprofitar-ho fent clic en «Copiar dades del torneig». Seleccioneu           
l'arxiu pertinent, feu clic en «Obrir» i totes les dades s'ompliran automàticament,            
incloent-hi els desempats. Ara només haureu d'ajustar les dates i horaris. 

Un cop finalitzat, feu clic a «OK» i s'obrirà el quadre de diàleg «Introduir jugadors...». Si és la                  
primera vegada que utilitzeu el Swiss-Manager, tanqueu aquesta finestra i aneu al Capítol 5:              
Com importar llistes d'Elo. A més, abans d'avançar, pot ser un bon moment per introduir els                
horaris del torneig. A la finestra principal seleccioneu la pestanya Introduir → Dates.... 

 

Podeu introduir la data i hora de cada ronda una a una o omplir una capsa i fer clic a                    
«Actualitzar». En aquest cas la data que hagueu introduït es copiarà automàticament a cada              
capsa. (Molt pràctic per tornejos a ritme ràpid/llampec o a ritme clàssic quan hi ha uns horaris                 
fixos.) 

Un cop hagueu finalitzat, cliqueu a «OK» i llavors a Introduir → Introduir jugadors… 
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Capítol 4: Com introduir les dades dels jugadors 

Aquest quadre de diàleg es divideix en dues parts. A la part superior hi sortiran dades de les                  
llistes d'Elo que hagueu descarregat i siguin rellevants per la vostra cerca, i a la part inferior, els                  
jugadors que ja heu seleccionat i introduït a l'arxiu del torneig. Els procediments que expliquem               
a continuació es poden seguir tant per introduir jugadors abans de l'inici del torneig com per                
jugadors que s'hi volen inscriure un cop començat. 

a) Jugadors inclosos a una llista d'Elo 

Per a jugadors inclosos a una llista d'Elo que prèviament hagueu importat, hi ha dos mètodes                
per introduir les seves dades: per nom o per codi. Podeu introduir el seu nom o una part al                   
quadre de text «Nom o codi» a la cantonada inferior dreta de la pantalla i prémer [Enter]. El                  
programa us mostrarà tots els suggeriments rellevants i podeu seleccionar el jugador que             
buscàveu. Feu doble clic al jugador o marqueu el nom i premeu [Enter]. Recordeu que no                
trobareu a la llista d'Elo FIDE accents o caràcters especials ni la lletra ñ. 

Un altre mètode, si coneixeu el codi nacional o FIDE del jugador, es utilitzar-lo en la cerca (això                  
és especialment útil quan no esteu segurs de com s'escriu el nom) a la mateixa capsa. En aquest                  
cas el número ha de portar davant una «i» per codis nacionals o una «f» per codis FIDE. Per                   
exemple, si hi poseu «f1503014», obtindreu aquests resultats: 

 

 

Truc: Fixeu-vos la primera columna a l'esquerra, sota la capçalera «List». «FIDE» vol dir              
llista d'Elo FIDE estàndar, i mostra l'Elo de Magnus Carlsen a ritme clàssic, «FIDR» i               
«FIDB» representen els Elos FIDE ràpid i llampec respectivament. Altres abreviacions           
d'aquesta columna fan referència a llistes d'Elo nacionals. 

b) Jugadors no inclosos a una llista d'Elo 

Els jugadors que no apareixen a cap llista d'Elo es poden afegir a l'arxiu del torneig de forma                  
manual. Al mateix quadre de diàleg, seleccioneu «Introducció Manual» i ompliu les dades             
necessàries. Podeu navegar entre els quadres de text amb el teclat o el ratolí. 
 

El número que apareix al costat de «Cnt» a la cantonada inferior dreta indica quants               
jugadors s'han introduït ja a l'arxiu. 
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c) Com actualitzar Elos i dades 

Llistes d'Elo diferents inclouen dades diferents. És habitual que quan gestionem un torneig             
haguem de combinar dades de jugadors de llistes diferents, per exemple Elo FCE, FEDA i FIDE.                
Per fer-ho, primer de tot comproveu que heu importat les llistes que necessiteu. Aleshores, en la                
pantalla principal del programa aneu a la pestanya «Altres» i al menú desplegable feu clic a                
«Actualitzar Elo/dades». 

 

Aquest quadre de diàleg actualitzarà totes les dades dels jugadors que ja heu introduït en l'arxiu                
del torneig (consulteu el Capítol 4). Seleccioneu el segon punt («per FIDE-ID»), la llista que               
voleu fer servir per actualitzar i els camps rellevants. Per exemple, si heu introduït els jugadors                
fent servir la llista d'Elo FCE, ara hauríeu de seleccionar la llista d'Elo FIDE. Si marqueu la casella                  
«Nom», els noms dels jugadors es convertiran al format registrat a la FIDE, la casella «Elo                
internacional» els hi afegirà el corresponent Elo FIDE etc. Per fer proves, feu clic a «Començar                
prova» i podreu experimentar amb diferents opcions. Swiss-Manager us mostrarà una vista            
prèvia del que actualitzarà però encara no realitzarà cap canvi. Quan tingueu clar què              
necessiteu, seleccioneu «Començar actualització», espereu uns segons, tanqueu l'arxiu .txt que           
apareix i feu clic a «Tancar». (Encara que no vulgueu canviar res als noms, és recomanable fer                 
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una prova amb la casella «Nom» marcada. Així podreu verificar que el codi FIDE correspon al                
jugador correcte. Després desmarqueu aquesta casella i actualitzeu.) 
 

Aneu amb compte: si us salteu el pas de «Començar actualització» i aneu directe a               
«Tancar», el quadre de diàleg es tancarà sense actualitzar res. 

De vegades veureu que a l'arxiu .txt diu que un o més jugadors no s'han trobat en el llistat. Això                    
pot passar si a la llista d'Elo que heu fet servir (FEDA/FCE) no apareix el codi FIDE d'aquests                  
jugadors. En aquest cas l'heu d'afegir manualment (més endavant s'explica com fer-ho). Si el              
jugador encara no té codi FIDE, recordeu demanar-lo a la federació amb el procediment              
establert. 

d) Com gestionar les dades dels jugadors 

Un cop introduïts els jugadors, potser necessiteu gestionar les seves dades: per exemple, omplir              
informació que falta. Seleccioneu Introduir → Jugadors... per obrir una finestra similar a             
l'anterior. Aquí no podeu introduir jugadors nous, però veureu una pantalla amb totes les dades.               
Aquí també podeu navegar entre les caselles amb el teclat o el ratolí. Si feu clic a qualsevol                  
capçalera, el jugadors s'ordenaran per aquesta columna. Aquesta funció pot resultar molt útil si              
heu de comprovar quin és el jugador més jove o més gran del torneig per donar-li un premi                  
especial, quan heu de fer estadístiques etc. També podeu esborrar els jugadors que s'han inscrit               
però no han aparegut. 
 

Mai heu d'esborrar un jugador que ha estat emparellat com a mínim una vegada,              
encara que hagi perdut per incompareixença! 

A la columna «Tipus» els jugadors s'ordenen segons la categoria d'edat. A la columna «Grup»               
podeu afegir una nota per dividir els jugadors en qualsevol categoria que necessiteu (consulteu              
el Capítol 13 per saber més sobre com aprofitar aquestes funcions). 
 

Cada cop que introduïu nous jugadors a l'arxiu del torneig, sigui abans de la primera               
ronda o més endavant, cal reordenar el rànquing inicial abans d'anar a fer els              
emparellaments de la ronda següent. Si us salteu aquest pas els jugadors nous aniran al               
final de la llista i els emparellaments seran incorrectes. Per a reordenar, seleccioneu             
Introduir → Reordenar rànquing inicial i feu clic a «Sí». 
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Capítol 5: Com importar llistes d'Elo 

Una llista d’Elo bàsicament és una base de dades que conté tota la informació rellevant que                
podeu necessitar sobre els participants per gestionar el torneig, com ara nom, data de              
naixement, Elo, club, K, etc. Hi ha dos tipus de llistats d'Elo, els que genera la FIDE (tres en total,                    
per escacs clàssics, ràpids i llampec) i els que generen les federacions nacionals (per exemple, la                
FEDA o la FCE). Observeu que per descarregar qualsevol d'aquests llistats cal tenir connexió a               
internet. 
 

Si us surt un missatge d'error durant els passos següents, consulteu l'Apèndix A: Trucs i               
Consells per aprendre un mètode alternatiu. 

a) Com importar un llistat d'Elo FIDE 

Per importar un llistat d'Elo FIDE, a la finestra principal del Swiss-Manager seleccioneu «Llista              
d'Elo» i al menú desplegable «Actualitzar llista d'Elo FIDE» i trieu la que necessiteu. 

 

A la nova finestra oberta, aneu al camp «3) Data de validesa», introduïu una petita nota                
referent al període de validesa de la llista (p. ex. Ago 2020) i feu clic a «Començar importació».                  
Després d'uns segons apareixerà un arxiu .txt. Tanqueu l'arxiu .txt i feu clic a «OK». 
 

Aneu amb compte: si us salteu el clic a «Començar importació» i aneu directament a               
«OK», el quadre de diàleg es tancarà sense importar cap llista. 

 

 

11 



b) Com importar un llistat d'Elo nacional 

Les llistes d'Elo d'alguns països es poden importar exactament igual que les d'Elo FIDE: a la                
finestra principal del Swiss-Manager seleccioneu «Llista d'Elo» i comproveu que aquesta           
federació surt a la llista del menú desplegable. Si hi és, segueix el procediment anterior. 

Actualment ni la FEDA ni la FCE apareixen al menú. Aleshores, heu de descarregar la llista                
manualment. Un cop descarregada, a la finestra principal del Swiss-Manager seleccioneu «Llista            
d'Elo» i al menú desplegable «Importar llistes d'Elo » i seleccioneu la pestanya «Importar              
llistes d'Elo». 

 

Al nou quadre de diàleg, marqueu la casella de la cantonada superior esquerra per la Versió                
Unicode, si escau. Al menú desplegable «1) Seleccionar llista d'Elo» seleccioneu «NAT – llista              
d'Elo nacional» (és a dalt de tot) o «ADD1 Llista Elo Addicional» si heu marcat Unicode. Feu                 
clic a «Seleccionar» i busqueu l'arxiu al vostre ordinador. Introduïu una petita nota referent al               
període de validesa de la llista (p.ex. Ago 2020) i feu clic a «Començar importació». Després                
d'uns segons apareixerà un arxiu .txt. Tanqueu l'arxiu .txt i feu clic a «OK». 
 

Aneu amb compte: si us salteu el clic a «Començar importació» i aneu directament a               
«OK», el quadre de diàleg es tancarà sense importar cap llista. 

c) Com gestionar llistes d'Elo 

Quan seleccioneu Llista d'Elo → Importar llistes d'Elo podeu consultar quines llistes s'han             
descarregat al teu ordinador, la data en que es van desar i quants jugadors apareixen a cada                 
llista. Observeu que cada nova llista substitueix l'anterior, per exemple la Llista d'Elo FIDE              
estàndard de juny 2020 substitueix la llista d'Elo FIDE estàndard que havíeu importat             
anteriorment etc. En aquest quadre de diàleg també podeu esborrar una llista (acció no              
recomanable i realment innecessària) o desmarcar una llista que no vulgueu utilitzar més per              
introduir jugadors (una altra acció no recomanable). 
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Capítol 6: Com fer emparellaments 

Recordeu: Swiss-Manager és una eina molt útil, però l'àrbitre sempre ha de ser capaç              
de revisar els emparellaments de forma manual. Si us pregunten per què el jugador X               
s'enfronta al jugador Y o per què algú repeteix negres, «el programa ho ha fet així» no                 
és cap resposta adient! 

a) Menú d'emparellaments 

Quan hagueu acabat d'introduir els jugadors, actualitzat les seves dades d'una altra llista d'Elo i               
reordenat el rànquing inicial, a la finestra principal del programa seleccioneu Emparellaments            
→ Menú d'emparellaments. Si heu fet un sorteig de color per al jugador número 1 del                
rànquing, teniu un lloc per marcar-ho. Si no, no feu res i simplement cliqueu a «Començar» i                 
«OK». 

 

b) Introducció de resultats 

Per introduir els resultats de les partides, seleccioneu Introduir → Resultats... 

Seleccioneu un emparellament i feu clic al resultat pertinent. Si voleu anar més ràpid, utilitzeu el                
teclat. «1» és per «1:0», «2» per «1/2-1/2», «3» per «0:1», «4» per «1F:0F», «5» per «0F:1F»,                 
«6» per «0F:0F» i «0» per saltar una línia. Si us equivoqueu podeu seleccionar l'emparellament i                
posar un altre resultat o fer clic a «Buit» per no deixar cap resultat. Si heu introduït alguns                  
resultats i voleu veure els que falten, selecciona «Els que falten». L'opció «Tots» torna a               
mostrar tots els emparellaments. 

Amb les opcions «Rd-1» i «Rd+1» podeu anar canviant de ronda si, per exemple, heu de                
corregir un resultat d'una ronda anterior. Heu de tenir en compte que existeixen algunes              
restriccions en tornejos vàlids per Elo FIDE (consulteu els apartats C.04.2/D.8 del Handbook de              
la FIDE). 
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Quan hagueu acabat, feu clic a «Fi» per sortir d'aquesta finestra. 

c) Emparellaments manuals 

Si, per qualsevol motiu, cal modificar els emparellaments que ha generat el software, hi ha dues                
maneres de fer-ho: depèn de si ja els heu fet o no. 
 

Nota: Comproveu que la casella «Es podrà emparellar manualment als jugadors           
sempre» (Introduir → Torneig..., pestanya «Altres») està marcada. 

i) Si heu de fer canvis quan ja teniu els emparellaments fets (p. ex. hi ha un jugador nou i l'heu                     
d'emparellar amb el que descansava), seleccioneu Emparellaments → Emparellar nou          
jugador... S'obrirà una finestra on es mostra la llista dels emparellaments fets i a l'esquerra, els                
jugadors no emparellats en aquesta ronda. 

 

Seleccioneu dos jugadors de la columna de l'esquerra i obtindreu una proposta d'assignació de              
colors relacionada amb els emparellaments de la resta de jugadors i els seus números de               
rànquing, i l'alternativa. Feu clic al botó «emparellar» al costat de l'opció que preferiu. També               
podeu seleccionar un jugador i assignar-li un descans («Assignar descans»). Aquesta acció            
també es pot realitzar des de Emparellaments→ Assignar descans a jugador... a la finestra               
principal. Per canviar els colors d'un emparellament ja fet, seleccioneu aquest emparellament i             
aleshores feu clic a «Canviar color». Si premeu «Esborrar emparellament», els dos jugadors             
s'afegiran a la llista de la columna esquerra. També podeu canviar l'ordre de taulers              
seleccionant un emparellament i després fent clic a «Fila+1» o «Fila-1». 
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ii) Si voleu fixar alguns emparellaments amb antelació abans d'emparellar la resta de jugadors,              
seleccioneu Emparellaments → Emparellar jugador... La principal diferència respecte a la           
finestra que comentàvem anteriorment és que ara encara no hi ha cap jugador emparellat;              
aleshores tots surten a la columna de l'esquerra. La resta de funcions van igual. Quan hagueu fet                 
tots els canvis, seleccioneu Introduir → Reordenar emparellament i feu clic a «Sí». 
 

Els emparellaments que han estat modificats manualment poden ser identificats mitjançant           
un asterisc que apareix al costat a la llista que obtenim seleccionant Llistats →              
Emparellaments des de la finestra principal del programa. 

d) Com excloure jugadors 

Si heu d'excloure un jugador d'una o més rondes, seleccioneu Emparellaments → Excloure             
jugador... i feu clic al seu nom. S'obrirà un quadre de diàleg; desmarqueu les rondes on el                 
jugador no ha de ser emparellat o seleccioneu «No emparellar a les rondes restants» i feu clic                 
a «OK». 
 

Si el torneig permet donar descansos de mig punt a jugadors que notifiquin amb              
antelació que no volen ser emparellats a alguna ronda, seleccioneu «Introduir →            
Torneig...», aneu a la pestanya «Altres» i marqueu la casella «Introduir resultats dels             
jugadors/equips explosos [0 per defecte]». Aleshores seguiu el procediment descrit per           
excloure un jugador i seleccioneu Introduir→ Resultats... Els jugadors ja retirats també             
apareixeran a la llista. Introduïu el resultat adient per cadascú. 
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Si voleu restaurar un jugador per a una ronda per la que estava exclòs, podeu seguir el mateix                  
procediment. L'alternativa és seleccionar Emparellaments → Reactivar jugador... i         
seleccionar el seu nom. Si quan ja heu fet els emparellaments amb l'ordinador necessiteu tornar               
enrere i excloure o reactivar un jugador, veureu que aquesta opció ara no està disponible. Per                
resoldre aquest problema, a la finestra principal del programa feu clic a «Ronda», seleccioneu la               
ronda que acaba de finalitzar (o la «0» si el torneig encara no ha començat), seleccioneu                
Emparellaments → Menú d'emparellaments..., «Sí» i «Sí». Amb aquesta finestra oberta,           
seleccioneu Emparellaments → Excloure jugador..., que ara ja estarà disponible. 

e) Informació dels emparellaments 

Com vam comentar a l'inici d'aquest capítol, un àrbitre sempre ha de ser capaç de revisar que                 
els emparellaments són correctes. El software ofereix tota la informació necessària sobre els             
emparellaments de les rondes anteriors, historials de colors, flotants, exclusions etc. Per accedir             
a la llista completa, a la finestra principal del programa seleccioneu «Llistats → Informació              
dels emparellaments.» S'obrirà una finestra on els jugadors surten en grups de puntuació             
ordenats per rànquing inicial. A la columna «SNo.» trobareu el seu número del rànquing inicial, i                
tot seguit el seu nom i la puntuació que tenen en aquest moment. Baixeu per veure tota la llista. 

 
 

L'última columna mostra els rivals de cada jugador a les rondes anteriors per ordre              
numèric, no de ronda. Compte: surten pel seu número de classificació provisional            
(primera columna), no el del rànquing inicial. 
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Capítol 7: Desempats 

Per introduir els desempats del torneig, a la finestra principal del programa seleccioneu             
Introduir → Torneig... → pestanya Desempats. 

 

A la part superior apareixen tots els desempats que ofereix el programa. A la part inferior, els                 
desempats actualment seleccionats per ordre d'aplicació (sempre que comenceu a treballar amb            
un arxiu de torneig nou, Swiss-Manager fa un suggeriment de desempats; els podeu deixar com               
surten, configurar-los o eliminar-los i començar de zero). 
 

Malgrat ja no sigui un dels sistemes de desempat recomanats per la FIDE, el desempat               
Progressiu encara s’utilitza a molts tornejos. Recordeu que es defineix com la suma de              
les puntuacions després de cada ronda, i després el mateix però eliminant rondes             
començant per la primera. Si el voleu utilitzar, heu de marcar llavors les opcions              
Progressiu - Acumulatiu (suma total) [8] i Progressiu (talls per ronda) [9] 

 

 

Per seleccionar un desempat, fes clic al seu nom a la llista de la part superior de la pantalla.                   
Alguns desempats, com el Buchholz, es poden configurar; fes clic a «Canviar paràmetres» i              
s'obrirà una nova finestra on pots ajustar els paràmetres com calgui. 
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Quan acabeu, el desempat apareixerà a la part inferior de la pantalla. Els desempats amb               
variables seguiran apareixent també a la part superior per tal que els pugueu tornar a               
seleccionar; els altres no. Així, per exemple, si voleu utilitzar «Buchholz» i «Buchholz -1», heu de                
seleccionar dues vegades el Buchholz i ajustar els paràmetres de forma diferent. 

Feu clic a un desempat ja seleccionat per eliminar-lo, canviar els paràmetres o l'ordre              
d'aplicació. 

Si al teu torneig feu servir un desempat no inclòs a la llista (p.ex. sorteig), podeu seleccionar                 
«Introduït manualment en el camp Desempat manual del llistat d'introducció de jugadors            
[5]» com a desempat. Aleshores, tanqueu aquesta finestra, seleccioneu Introduir→ Jugadors...            
i a la columna «desempat manual» fixeu l'ordre dels jugadors empatats, p.ex. «1» per al primer,                
«2» per al segon etc. 

De forma similar podeu utilitzar els desempats «Punts de play-off [43]» i «Punts + punts de                
classificació [42]» i afegir els punts extra a la columna «PtsAdd» (Introduir → Jugadors...). 

 

Podeu posar un màxim de 5 desempats, així que trieu-los bé! 
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Capítol 8: Tornejos individuals per sistema lliga 

Per crear l'arxiu d'un torneig per sistema lliga es pot seguir el mateix procediment descrit al                
capítol anterior tot just seleccionant «Round robin» en lloc de «Suís». 

 

 

Una altra manera de fer-ho és convertint un arxiu de torneig suís en un de round-robin;                
això és especialment útil si ja s'han registrat alguns jugadors. En aquest cas, a la               
finestra principal del programa cal seleccionar Altres→ Canviar tipus de torneig i fer              
clic a «Sí» i «Sí». (També es pot fer en direcció contraria.) 

A un torneig round-robin l'ordre inicial dels jugadors és aleatori. Introduïu les dades dels              
jugadors com hem vist als capítols anteriors i seleccioneu Emparellaments → Menú            
d'emparellaments.... 

 

 

Nota: En un torneig round-robin no cal introduir el número de rondes al quadre de               
diàleg Torneig. Quedarà definit automàticament pel número de participants. 
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Seleccioneu «Ordenar» segons «Per ordre d'introducció», si ja heu fet el sorteig, o seleccioneu              
la segona opció perquè el faci el Swiss-Manager. També podeu modificar l'ordre d'introducció             
dels jugadors per ajustar-lo al sorteig. Seleccioneu Introduir→ Jugadors... i marqueu la casella              
«Segons rànquing inicial» al fons de la pantalla. Amb els botons «No-1» i «No+1» podeu               
canviar el que calgui. Un cop hagueu finalitzat, torneu a Emparellaments → Menú             
d'emparellaments... i prem «OK». Swiss-Manager crearà a l'instant els emparellaments de           
totes les rondes i l'únic que heu de fer és introduir els resultats. 
 

Si per qualsevol motiu heu de modificar els emparellaments generats automàticament,           
proveu a seleccionar «Emparellament manual» en comptes de «Round robin          
estàndard». 

Per tornejos lliga a dues o més voltes, a la finestra «Torneig» introduïu el número de                
repeticions a la casella indicada. Quan seleccioneu Emparellaments → Menú          
d'emparellaments..., veureu una nova opció on podeu triar l'ordre de les partides. 

 

A la pestanya de desempats trobareu algunes petites diferències respecte als tornejos per             
sistema suís. Per exemple, a un torneig lliga no té sentit posar-hi el Buchholz. En el seu lloc s'ha                   
incorporat a la llista de desempats el Sistema Koya. 
 

Capítol 9: Tornejos per equips 

Per crear un arxiu de torneig per una competició per equips, feu clic a Arxiu→ Nou torneig... i                   
seleccioneu «Sistema Suís per equips» o «Round Robin per equips». 
 

Igual que entre tornejos individuals per sistema suís o round-robin, les diferències pel             
que fa a la gestió d'arxius no són rellevants i sobre tot es refereixen al procediment                
d'emparellaments i els desempats. Aquest capítol es centra principalment en tornejos           
per equips per sistema suís. 

S'obrirà la finestra habitual «Torneig...», on les úniques dades extra que heu d'introduir són el               
número de taulers, com es faran els emparellaments, els punts de matx i els punts de partida                 
que s'atorguen a l'equip que descansa i el color del primer tauler de l'equip «local». 
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A continuació feu clic a la pestanya «desempats» per seleccionar i configurar els sistemes de               
desempat. 
 

Important: si els emparellaments i la classificació del torneig es fan segons els punts de               
matx, cal seleccionar «Punts de matx [2 per victòria, 1 per empat, 0 per derrota] [13]»                
com el primer sistema de desempat. De la mateixa forma, si es fan segons els punts de                 
partida, cal seleccionar «Punts de partida [1]» El software no el considera per defecte! 

 

 

A continuació, seleccioneu la pestanya «General» i premeu «OK». 

a) Introducció d'equips 

S'obre la «Finestra d'equips», on podeu introduir els noms dels equips participants (també hi              
podeu accedir des del menú desplegable Introduir→ Equips...). Introduïu els noms dels equips              
a la primera columna, sota la capçalera «Equip». Si sortiu d'aquesta finestra i torneu a entrar, la                 
columna «Nom curt» també s'haurà omplert amb el mateix nom que la primera. Així és com                
apareixeran els equips als diferents llistats. 
 

Si, després de sortir d'aquesta finestra, l'heu de reobrir i fer canvis als noms dels               
equips ja introduïts, comproveu que també ajusteu manualment la segona columna           
perquè no s'actualitzi automàticament. 
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b) Introducció de jugadors 

Quan hagueu introduït els equips i fet clic a «OK», s'obrirà la finestra «Introduir nous jugadors                
des de llistes d'Elo». També hi podeu accedir des del menú Introduir→ Introduir jugadors....               
A aquesta finestra podeu introduir els jugadors des d'una llista d'Elo o manualment, exactament              
com s'ha descrit al Capítol 4. Tanmateix, hi ha dues diferències principals: 

Primer, que abans d'introduir un jugador heu de seleccionar quin és el seu equip del llistat que                 
apareix a la dreta de la pantalla. Si no ho feu haureu introduït els jugadors al torneig, però no                   
estaran assignats a cap equip. Si això us passa, o bé si els introduïu a l’equip incorrecte, no passa                   
res, ho podeu canviar. Seleccioneu el jugador i canvieu a «TNum» el número de l’equip al que                 
pertany (el número de l’equip correspon al del seu rànquing inicial)  

 

La segona diferència és que l'ordre en què s'han introduït els jugadors a cada equip correspon a                 
l'ordre de taulers. Podreu canviar aquest ordre fent els ajustaments necessaris a la columna              
«Taula». 

c) Ordenar els equips 

Hi ha diferents opcions per configurar el rànquing inicial dels equips. Per defecte estan ordenats               
alfabèticament. Per ordenar-los de forma manual, feu clic a un equip en la «Finestra d'equips» i                
el podreu moure cap a dalt i cap a baix amb els botons «No-1» o «No+1». Fins i tot podeu fer                     
l'ordre inicial per «Sorteig». 

Una altra opció és ordenar els equips segons l'Elo mitjà dels jugadors seleccionats (per exemple,               
4 jugadors d'equips de 5). A la finestra «Introduir jugadors», poseu una «X» en la columna                
«Grup» a cada jugador que es tindrà en compte per l'Elo mitjà. A continuació, seleccioneu               
Introduir → Torneig... → Altres i seleccioneu com a criteri d'ordenació d'equips «Jugadors             
que tenen una x en el camp «grup»». 
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Nota: l'Elo mitjà dels jugadors s'arrodonirà al número sencer més proper. En cas             
d'empat heu de fer el càlcul manualment. 

d) Introducció de resultats 

El procediment d'emparellaments a competicions per equips és idèntic al de tornejos            
individuals, fins i tot a l'hora d'excloure equips o fer emparellaments manuals. Tanmateix, a              
diferència dels tornejos individual, cal introduir dos tipus de resultats: per equips i per tauler. 
 

El procediment que veurem a continuació no és pas l'únic, però és el més segur per                
usuaris poc experimentats. 

Seleccioneu Introduir → Resultats.... 
 

Atenció amb els botons a la cantonada inferior esquerra de la pantalla, «Introduir             
resultats de Jugadors/Equips». Depenent de quin estigui marcat, els resultats variaran. 

Activeu «Equips». Introduïu el resultat de l'equip a cada emparellament. Només cal introduir el              
resultat de l'equip «local» i el de l'altre equip s'omplirà automàticament. Si per algun motiu heu                
de canviar el resultat del segon equip (per exemple, per haver hagut una doble incompareixença               
en algun tauler), marqueu «Resultat de l'Equip 2». Per incompareixences, poseu el resultat             
(per exemple, 4-0) i feu clic a «Retirats» (4-0 es canviarà a 4F:0F). També podeu anar canviant                 
de ronda, esborrar un resultat equivocat o canviar els colors d'un emparellament. 
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Un cop finalitzat podeu fer els emparellaments de la ronda següent (clic a «OK» i aleshores                
Emparellaments→ Menú d'emparellaments...) o posar els resultats per taulers. Per aquesta            
acció, activeu «Introduir resultats de jugadors». 
 

Per defecte, la composició d'equips de cada ronda segueix l'ordre fix de taulers. Si hi ha                
jugadors reserva, és millor esborrar la composició un cop fets els emparellaments però             
abans de penjar-los a chess-results.com, des de la finestra d'introducció de resultats            
marcant el botó de resultats de «Jugadors» i fent clic a «Eliminar». 

Aleshores, si heu esborrat l'ordre fix de taulers, sortirà tot buit on haurien d'anar els noms dels                 
jugadors. Feu clic a «Emparellaments» a la cantonada inferior dreta de la pantalla. Seleccioneu              
un emparellament d'equips i veureu a la dreta una llista de jugadors registrats amb l'equip               
«local» (Equip 1) o dels rivals quan feu clic a «Equip 2». Si un jugador no surt a la llista però hi                      
hauria de sortir, aneu a Introduir → Introduir jugadors... i seguiu el procediment descrit              
anteriorment a aquest capítol. 

Feu clic a un jugador i el seu nom apareixerà a l'espai corresponent al primer jugador de l'equip                  
«local». Seguiu amb els altres taulers i amb l'alineació de l'Equip 2. Per fer canvis a l'ordre de                  
taulers dels jugadors que heu introduït (les dades dels jugadors només es poden modificar al               
quadre de diàleg «Introduir → Jugadors...»), seleccioneu un nom i feu clic a «Eliminar» o               
«Pujar un jugador»; aleshores el jugador serà esborrat i substituït i tots els jugadors següents               
pujaran un tauler. També podeu fer clic a «Eliminar tots» i tornar a començar. 

 

Un cop finalitzat, cliqueu a «OK». Introduïu els resultats per taulers i veureu una notificació a la                 
part superior de la pantalla que es canvia a «OK» per confirmar que els resultats per taulers                 
s'ajusten als totals dels equips. 
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Si les bases del torneig diuen que per cada jugador que perd per incompareixença es redueix                
mig punt el resultat de l'equip, podeu marcar la casella corresponent a la pestanya «Altres» de la                 
finestra «Introduir → Torneig...» . 

Un cop hagueu introduït tots els resultats per taulers, si voleu podeu pujar el torneig a Internet                 
(consulteu el Capítol 11) deixant marcat «Introduir resultats de Jugadors» (si no teniu tots els               
resultats individuals, sempre podeu pujar el torneig deixant marcat «Introduir resultats           
d'Equips»). Així a chess-results.com apareixeran no només els resultats globals dels equips sinó             
també els resultats individuals per taulers. Finalment, torneu a obrir aquesta finestra, marqueu             
«Equips» i feu els emparellaments de la ronda següent. 
 

Al principi pot semblar tot una mica confús, però us hi acostumareu. Com a regla               
general, per fer els emparellaments s'ha de marcar «Equips». Per pujar el torneig a              
Internet, és millor tenir marcat «Jugadors», però només si heu introduït tots els             
resultats individuals. 

Nota: Per gestionar un torneig per sistema Scheveningen, creeu un arxiu de «Round Robin per               
Equips», introduïu els dos equips i els seus jugadors i seleccioneu «Sistema Scheveningen»             
com a opció d'emparellament. Swiss-Manager generarà els emparellaments de cada ronda, que            
després podeu modificar com ja s'ha descrit. 
 

Capítol 10: Com imprimir llistats 

La majoria de llistats imprimibles es troben als menús desplegables «Informació» i «Llistats».             
Parlem del llistat de jugadors per ordre de forces o alfabètic, els emparellaments o resultats, les                
dades individuals d'un jugador, taules creuades, estadístiques i molt més. (Al menú desplegable             
«Llistats» trobareu que «Alfabètic», «rànquing inicial» i «Classificació» apareixen tant a la            
part superior del menú com a la inferior. Seleccioneu les de dalt per imprimir les dades en una                  
columna i les de baix per imprimir en dues columnes.) Les funcions principals no canvien. A la                 
part inferior de cada pantalla imprimible apareixen aquestes opcions: 

 

Si feu clic a «Excel» es generarà un arxiu .xls (si preferiu un format .xlsx format, a la finestra                   
principal del programa seleccioneu Altres → Opcions... i «Extensió de fitxer .xlsx»), que             
podeu desar al vostre ordinador i modificar a voluntat. 
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Si feu clic a «Informació de jugador» (o «Informació d'Equip»), apareixerà en format             
imprimible la informació individual de cada jugador (o cada equip). (Una altra manera és              
seleccionant Informació → Jugador... (o Equip...), des de la finestra principal del programa.) 

Fent clic a «Imprimir» s’imprimirà immediatament la llista sense desar-la en un arxiu separat. 
 

Solució de problemes: 
Si heu connectat a l'ordinador una impressora i no funciona quan feu clic a «Imprimir»,               
seleccioneu Arxiu → Configuració de la impressora... i comproveu que la impressora            
correcta apareix seleccionada (especialment important si heu canviat d'impressora         
després d'haver creat l'arxiu del torneig). 

El format d'impressió del llistat (mida de les fonts, dades a incloure...) es pot personalitzar de                
forma molt detallada fent clic a «Imprimir menú». 

 

Aquesta finestra pot semblar confusa a primera vista. A la cantonada superior esquerra podeu              
ajustar la mida de la font i la quantitat de línies per pàgina. Seleccioneu «Òptim» si voleu que el                   
text ocupi tota la pàgina amb un espai mínim a l'esquerra o experimenteu amb la resta                
d'opcions. A la part superior dreta podeu canviar la font i diferents efectes. Sempre podeu fer                
clic a «Configuració per defecte» a la part inferior dreta de la pantalla per tornar a començar. 

26 



També podeu triar quines línies voleu imprimir. Si, per exemple, esteu imprimint el llistat              
d'emparellaments d'un torneig, podeu donar a cada àrbitre un llistat que contingui només els              
taulers que té al seu càrrec. Per fer-ho heu d'introduir els números pertinents a les caselles «Des                 
de» i «Fins» sota la capçalera «Jugadors/línies» a la part inferior dreta de la pantalla. 

A la pestanya «Columnes» trobareu una taula desactivada amb la capçalera «Llistat            
estàndard». La idea aquí és que en cada llistat podeu triar quin tipus de dades voleu que                 
apareguin i podeu desar aquesta configuració per utilitzar-la més endavant. Per exemple, en             
tornejos escolars pot anar bé mostrar el grup d'edat de cada participant i per tornejos d'adults                
el club. 

El «Llistat estàndard» no es pot modificar, però podeu crear i desar els vostres propis llistats. A                 
la pestanya «General» seleccioneu «Definir nou llistat» a la part inferior de la pantalla, i               
premeu «Sí». Poseu un nom per al vostre llistat a la capçalera. 

Depenent del tipus de llistat que aneu a imprimir hi apareixeran diferents dades. 

 

Aquestes dades es poden trobar sota la columna «nomcamp». Al costat de cada camp podeu               
modificar la capçalera que sortirà a la impressió («en llistat»), si sortirà o no (columna               
«mostrar», introdueix «S» o «N»), l'aliniació (columna «format», introduïu «e», «c» o «d») etc.              
També podeu canviar l'ordre de les files fent clic a «Fila-1»/«Fila+1». Quan ho tingueu tot,               
torneu a la pestanya «General». El nou llistat que hagueu definit sortirà a la part superior de la                  
finestra i hi podreu accedir sempre que el necessiteu. 
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Abans d'imprimir qualsevol llistat podeu fer clic a «Visió prèvia» per veure si us agrada               
la configuració. Un cop finalitzat, premeu «Imprimir». 

 

Important: quan imprimiu una classificació provisional, feu-ho tot just després          
d'acabar la ronda (o torneu a la ronda). Si imprimiu la classificació després de fer els                
emparellaments de la ronda següent, Swiss-Manager assumirà que tots els resultats de            
la ronda següent eren 0-0 i això afectarà els desempats. 

Si heu d'imprimir diversos llistats alhora, per exemple, resultats i classificació, proveu l'opció             
Mostrar → Crear diferents llistats. 
 

Capítol 11: Com publicar informació a chess-results.com 

En el menú desplegable «Internet» trobareu tot el que necessiteu per publicar el torneig a               
internet, concretament a chess-results.com, un lloc web directament connectat al Swiss-Manager. 

 

Les dues primeres opcions us portaran a les respectives pàgines web. L'opció «Pujar             
automàticament a Chess-results.com» pujarà el torneig a la xarxa. La primera vegada que ho              
feu amb un arxiu, obtindreu un missatge amb la clau de la base de dades. La clau de la base de                     
dades és com un codi, un número únic que serveix per identificar l'arxiu i que apareix a l'URL                  
del torneig a chess-results.com. Si, per exemple, la clau de la base de dades d'un arxiu és 532393,                  
la seva URL serà http://chess-results.com/tnr532393.aspx?lan=9 
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«UPLOAD OK» indica que la publicació s'ha completat. Si no rebeu aquest missatge, pot ser               
necessari comprovar la connexió a Internet o el codi d'instal·lació (consulteu les FAQ a              
swiss-manager.at per més informació). 
 

La primera vegada que es publica un torneig a internet se li assigna una clau de la base                  
de dades. Per consultar la clau, aneu a Introduir → Torneig..., pestanya «Altres». 

Quan un arxiu s'ha penjat a chess-results.com, també es pot descarregar. Només cal anar a l'URL                
del torneig i fer clic a «Arxiu de Swiss-Manager» (pot ser necessari seleccionar abans «Mostra               
els detalls del torneig»). 

Altres opcions d'aquest menú us poden portar a la pàgina del torneig a chess-results.com, obrir la                
pàgina de personalització (consulteu el Capítol 12) o us permeten descarregar l'actualització            
més recent del Swiss-Manager sense obrir el navegador. 
 

És especialment important l'opció «Restringir càrrega de tornejos»: comproveu         
sempre que està marcada. Qualsevol persona pot descarregar el vostre arxiu de            
chess-results.com i fer-ne canvis. Si aquesta opció està marcada, ningú podrà tornar a             
pujar l'arxiu si no té la vostra contrasenya. Igualment, si heu de fer canvis a un arxiu                 
creat per una altra persona, heu de tenir la seva contrasenya. 

Segurament heu vist que a la finestra «Introduir results...» hi ha disponible una opció per               
actualitzar a chess-results.com. Aquesta opció no actualitza l'arxiu sencer, només els resultats            
provisionals d'una ronda que encara no ha finalitzat. Aquesta és la pràctica més recomanable              
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quan encara hi ha partides en joc. (En aquest cas, actualitzar l'arxiu sencer crearia una               
classificació enganyosa a chess-results.com, i això podria confondre els participants.) 
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SECCIÓ 3: OPCIONS AVANÇADES 

Capítol 12: Com treballar amb chess-results.com 

Com vam comentar al capítol anterior, chess-results.com és el lloc web on es pengen tots els                
arxius de torneig generats per Swiss-Manager. A dia d'avui conté més de 500.000 arxius d'arreu               
del món, des de tornejos de club fins Campionats Continentals i Olimpíades d'Escacs 

a) Interfície general 

Quan visiteu aquest lloc web veureu que a la pàgina d'inici hi ha diverses seccions. A la part                  
superior podeu trobar eines per cercar tornejos actuals o passats (en parlarem més endavant), a               
la part central hi ha dreceres per anar directament als tornejos de cada federació que fa servir el                  
Swiss-Manager, i a continuació una llista dels 50 tornejos actualitzats més recentment. Si feu clic               
a una federació s'obrirà una pàgina molt semblant on surten els 50 tornejos d'aquesta federació               
actualitzats més recentment. 

 

Hi ha altres pestanyes que pots fer servir per veure el lloc web en diferents llengües o ajustar la                   
mida de la font. 
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b) Com trobar un torneig 

Cada dia es generen tantíssims arxius de tornejos amb Swiss-Manager que és molt probable que               
el que estigueu buscant no surti a la llista dels 50 més recents. Per sort disposem de dues eines                   
molt útils: 

i) A la pàgina d'inici i a les de les federacions trobareu un menú desplegable amb diverses                 
opcions per optimitzar la cerca. 

 

 

ii) Si, tot i així, no podeu trobar el torneig que busques, proveu amb les eines de la pàgina d'inici,                    
també accesibles des de qualsevol altra pàgina fent clic a la pestanya «Base de dades de                
tornejos». Podeu triar diferents opcions per fer una cerca més específica: per exemple, tots els               
tornejos round-robin organitzats per una federació concreta en un període de temps definit,             
tornejos on ha participat un jugador específic, o partides publicades a aquest lloc web. 
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c) Com personalitzar el vostre torneig 
 
Apart de ser una base de dades de tornejos molt àmplia, chess-results.com ofereix als usuaris la                
possibilitat de personalitzar l'apariència dels arxius de tornejos que publiquen i triar quin tipus              
de dades volen mostrar. 
 
Per accedir a aquesta eina, primer heu de penjar l'arxiu del torneig com vam explicar al capítol                 
anterior i a continuació seleccionar Internet → Personalitzar llistats a Chess-results.com.           
S'obrirà una pàgina com aquesta al vostre navegador (només el «creador» de l'arxiu pot accedir               
a aquesta pàgina): 

 

Algunes opcions poden no estar disponibles, depenent de quin tipus de torneig estigueu             
gestionant (individual/equips, suís/round-robin). Si una casella està marcada, això indica que           
aquesta dada sortirà publicada. Us podeu prendre el vostre temps fent proves amb aquesta              
pàgina fins que trobeu la configuració que més us agradi. Per aplicar els canvis cal fer clic a                  
«Guarda» a la part superior de la pantalla. Fins i tot podeu esborrar l'arxiu del teu torneig, si ho                   
desitgeu. 
 

Una opció interessant és desmarcar la casella «Elo» i marcar «Elo nac. » i «Elo Int.». El                 
motiu és que «Elo» mostrarà l'Elo més alt del jugador, sigui nacional o internacional, i               
així pot semblar que el rànquing inicial no s'ha ordenat correctament. 
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Capítol 13: Categories d'edat i altres 

La majoria de tornejos tenen premis de diferents categories (edat, trams d'Elo...). Amb Swiss-              
Manager podeu veure en un cop d’ull qui guanya cada premi, tant quan el torneig hagi finalitzat                 
com quan encara està en curs. Fins i tot podem dividir un arxiu de torneig en sub-arxius, un per                   
cada categoria. 
 
a) Grups d'edat 
 
Podeu configurar els grups d'edat mencionats a les bases del torneig a la finestra Introduir→                
Torneig... al camp «Grups d'edat». Trobareu que alguns ja hi surten, però els podeu eliminar i                
introduir els que necessiteu. Utilitzeu com a prefixos «U» per categories de nens i «S» per                
veterans i separeu tot amb comes («,»). Per exemple, si un torneig té premis especials per                
jugadors Sub-12, Sub-16 i majors de 50 anys hauríeu de posar a aquest camp «U12, U16, S50»                 
(els grups s'han d'introduir en ordre ascendent). 

 
 
Abans de sortir d'aquesta finestra, comproveu que la «Data de Tall» és l'1 de gener de l'any en                  
què es juga el torneig; així Swiss-Manager podrà assignar correctament els jugadors als grups              
d'edat. (Per defecte estarà configurat correctament, excepte si heu fet servir l'opció «Copiar             
dades del torneig» per copiar les dades de l'edició de l'any anterior.) 
 

Nota: si no configureu els grups d'edat abans d'introduir els jugadors, o si més              
endavant els voleu modificar, a més de seguir el procediment que hem descrit cal anar               
a la finestra principal del programa i seleccionar Altres → Opcions.... i a la pestanya               
«Introduir jugadors», prémer el botó «Actualitzar» que es troba sota «Assignació de            
tipus automàtic». 

 

 

34 



Ara, quan introduïu els jugadors, veureu que la columna «Tipus» dels jugadors que compleixen              
els criteris s'omple amb les marques pertinents dels grups d'edat que hagueu configurat. 
 
Per consultar els guanyadors de cada grup d'edat seleccioneu Llistats → Premis per             
categories i premeu «OK». També ho podeu fer durant el torneig després d'introduir els              
resultats de la ronda. Per configurar quants jugadors mostrar per cada categoria, abans de              
prémer «OK» introduïu el número a la capsa «Línies/categoria». 

 
 

En grups molt grans, és més recomanable exportar la classificació a Excel i filtrar per 
categories. 

b) Altres premis especials 

A la finestra mencionada anteriorment també podeu configurar els trams d'Elo. Només heu             
d’introduir els límits de cada tram i quan feu clic a «OK» us sortiran els guanyadors. 

 

En tornejos per equips pot haver-hi premis a les millors actuacions per tauler. A la finestra                
principal del programa, aneu a Llistats → Llistat de performance dels jugadors o             
Classificació per taulers. S'obrirà una finestra on podeu configurar el mínim de partides que              
ha de disputar un jugador per sortir a la llista i altres paràmetres. Seleccioneu i ordeneu els                 
criteris pertinents i premeu «OK». 
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c) Com subdividir un arxiu de torneig en grups 
 
Molts tornejos es divideixen en grups segons edat o Elo. Penseu en un torneig dividit en dos                 
grups (o més, el procediment és el mateix): un per jugadors per sobre d'un Elo determinat i                 
l'altre per jugadors per sota d'aquest Elo, però on la resta de dades (horaris, desempats, equip                
arbitral i organitzador etc) són comuns. Per crear els arxius de torneig en aquests casos, el més                 
ràpid és crear-ne un on introduir tots els jugadors i després subdividir-lo en altres arxius més                
petits, un per grup. Com fer-ho? Després d'introduir un jugador (o tots), seleccioneu Introduir              
→ Jugadors... i a la columna «Grup» poseu una curta descripció del grup al que pertanyen (no                 
és necessari per grups d'edat, perquè la columna «Tipus» ja fa aquesta funció). Comproveu que               
heu afegit una nota d'aquesta mena a cada participant. 
 
Un cop hagueu introduït tots els participants i els hagueu assignat a un grup, seleccioneu Altres                
→ Dividir torneig i trieu quin criteri seguir. Es crearan nous arxius amb les divisions i                
quedaran guardats al mateix directori que l'original. Observeu que l'original segueix existint            
també. 
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Abans de dividir l'arxiu del torneig, és molt important comprovar que les dades             
pertinents per la divisió, sigui a la columna «Tipus» o a «Grup», s'han introduït per tots                
i cadascun dels participants. Si us heu saltat algun jugador, aquest quedarà fora dels              
nous arxius creats i no sortirà a cap grup. Comproveu que la suma dels participants               
dels nous grups correspon a la quantitat original de participants. 

 

Capítol 14: Com imprimir normes i certificats 

A més dels llistats i estadístiques amb les dades de tots els participants (consultar Capítol 10),                
podeu imprimir normes i certificats per un jugador o àrbitre en particular. 
 
a) Resultats individuals 
 
Per imprimir un certificat oficial que mostri els resultats individuals d'un jugador, seleccioneu             
Informació → Jugador... i feu clic al nom del jugador. S'obrirà una finestra amb les dades del                 
jugador, els desempats i els resultats de cada ronda. A la part inferior de la finestra trobareu les                  
opcions d'impressió habituals. 
 
b) Normes de jugadors 
 
Primer seleccioneu Informació → Informació de títols FIDE i comproveu que a la casella              
«Federació de l'Organitzador» hi diu ESP. 
 

És possible que l’organitzador us demani que poseu la federació CAT als jugadors             
catalans perquè surti la bandera catalana a Chess-Results. Recordeu que de cara a             
l’informe tots els jugadors haurien de sortir amb federació ESP. 

 
Truc: a aquesta finestra també s'hi pot accedir des de Introduir→ Torneig..., pestanya «Títol               
FIDE». 
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Si feu clic a «Mostrar llistat de normes FIDE» apareix una llista de tots els jugadors que han fet                   
norma al torneig, amb la seva performance, titulació dels rivals etc. La penúltima columna              
mostra per quin títol és la norma obtinguda i la indicació «Nou» és la confirmació de la seva                  
validesa. 

 
 
Per comprovar si un jugador en particular ha fet norma, seleccioneu «Comprovar norma de              
títol FIDE per un jugador» i feu clic al seu nom. S'obrirà una finestra similar on l'última                 
columna mostrarà o una confirmació («Nou») de per què no s'ha fet norma, amb una referència                
a l'article del reglament de títols rellevant per aquest cas. Per imprimir certificats per als               
jugadors que han fet normes, seleccioneu «Crear arxiu Excel del títol FIDE» i per imprimir el                
document IT3 aneu a «Informe de torneig FIDE» que trobareu al menú desplegable             
«Informació». 
 

Us demanarà el nom de l’oficial de la federació: podeu posar qualsevol text i              
esborrar-lo des de l’Excel. La federació nacional omplirà aquest camp. 

 

Abans de l'última ronda d'un torneig algun jugador us pot preguntar quin resultat             
necessita per assolir la norma. Un cop fets els emparellaments, per tenir aquesta             
informació heu d'introduir un resultat per al jugador que ha preguntat i seleccionar             
«Comprovar norma de títol FIDE per un jugador». Proveu amb tots els resultats             
possibles (1, 1/2, 0). 

 

És bona praxis comprovar manualment si un jugador ha fet norma. Així podreu             
assegurar-te al 100%, però a més a més contestareu les preguntes del jugador amb              
més confiança. 

 
c) Normes d'àrbitres 
 
Per imprimir certificats per als àrbitres del torneig, feu clic a «Informació» i al menú               
desplegable seleccioneu «Informe de torneig FIDE» per a l'IT3, i «Informe de Norma AF» o               
«Informe de Norma AI» per als certificats de norma d'Àrbitre FIDE (FA1) i Àrbitre              
Internacional (IA1) respectivament. Això generarà uns arxius d'Excel que haureu d'omplir amb            
les dades requerides. Aquests arxius es guarden per defecte al vostre ordinador al directori              
Documents\SwissManagerUniCode\Excel. 
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Capítol 15: Com publicar fotos a chess-results.com 

Per penjar fotografies, per exemple de les partides, de la inauguració o la cloenda, o fins i tot les                   
bases escanejades, primer heu de publicar a internet el torneig. A continuació seleccioneu             
Internet → Pujar fotografies a Chess- Results.com. 

 

Feu clic a «Seleccionar fotografies» i trieu cerqueu al vostre ordinador quines voleu publicar.              
Si us equivoqueu, feu clic a «Netejar quadre de text» i torneu a començar. 
 

Nota: si tanqueu aquesta finestra i sortiu del programa abans de pujar les fotos, quan el                
torneu a obrir les haureu de tornar a seleccionar. 

 
Quan ho tingueu enllestit, poseu el nom de la persona que aporta les fotografies, confirmeu que                
teniu autorització per publicar-les i feu clic a «Pujar les fotografies a chess-results.com via              
FTP». 

 

Feu clic a «Personalitzar fotografies a chess-results.com» per afegir a cada foto una breu              
descripció, rotar, amagar o eliminar alguna fotografia. Finalment torneu a pujar l'arxiu del             
torneig i aneu a la seva pàgina a chess-results.com. Feu clic a «Mostrar Galeria de fotos» per                 
veure el resultat. 
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Apèndixs 

Apèndix A: Trucs i consells 

Fins ara hem cobert la gran majoria de les funcions del software que un àrbitre ha de conèixer                  
per gestionar un torneig. En aquest apèndix i els següents trobareu trucs i consells que us poden                 
ser útils i que corresponen a un nivell més avançat de l'usuari. 

 
● Necessiteu comunicar informació extra als jugadors? Per exemple, canvis d'horari, els           

resultats del sorteig... Podeu afegir els vostres comentaris perquè siguin visibles a la             
pàgina del torneig a chess-results. Aneu a Introduir→ Torneig...→ General i utilitzeu              
el camp «Comentaris». El text ha de començar amb el símbol # 
 

● Per assignar un jugador a un «tauler fix», a la pantalla principal del programa              
seleccioneu Introduir → Jugadors... i a la columna BNum poseu el número del tauler              
on voleu que jugui cada ronda. 
 

Heu de vigilar amb aquesta opció amb quin número de tauler poseu: si per              
algun motiu, poseu un número més gran que el número total de taulers, aquesta              
opció s’ignorarà. A més, tingueu en compte que si dos jugadors amb el tauler fix               
juguen entre ells, s’assignarà el tauler amb número més baix. 

 
● Malauradament, Swiss-Manager no sempre funciona correctament. Un dels problemes         

més habituals pot sorgir quan esteu intentant descarregar una nova llista d'Elo FIDE. Si              
durant aquest procés rebeu un missatge d'error, proveu a anar a           
https://ratings.fide.com/download.phtml i descarregueu la llista al vostre ordinador.        
Aleshores al Swiss-Manager aneu a Llista d'Elo→ Importar llistes d'Elo i seleccioneu             
la pestanya «Importar llistes d'Elo». Premeu el botó «Seleccionar» i trieu l'arxiu que             
hagueu descarregat. A continuació seguiu el procediment habitual, «Començar         
importació» i «OK». (Nota: el desenvolupador actualitza regularment el programa.          
Comproveu sempre que teniu instal·lada la versió més recent.) 

 
● Heu vist que al mateix directori on guardes els teus arxius de torneig hi ha uns arxius                 

«.bak» que s'han creat automàticament? Són còpies de seguretat creades per defecte per             
Swiss-Manager cada cop que deseu el vostre arxiu o feu els emparellaments de la ronda               
següent. Per utilitzar un d'ells heu de canviar-li l'extensió a «.TUNx», «.TUMx», «.TURx»             
o «.TUTx», com correspongui al teu arxiu principal, i obrir-lo amb Swiss-Manager.            
Podeu personalitzar quantes còpies de seguretat es poden crear: a la finestra principal             
del programa seleccioneu Altres → Opcions... 
 

● Imaginem que feu un torneig ràpid (si és llampec, és igual). Segons la reglamentació              
FIDE, per als participants que no tenen Elo FIDE ràpid s'ha de fer servir l'Elo FIDE                
estàndar. El més fàcil i més ràpid és introduir a tots els jugadors des de la llista d'Elo                  
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FIDE i després seguir el procediment d’«Actualitzar elo/dades» amb la llista d'Elo            
FIDE Ràpid. Així, als jugadors que tenen Elo ràpid els el canviarà, i els altres quedaran                
igual. 
 

● Heu d'anar a un torneig on no podreu tenir un portàtil? Malauradament, Swiss-Manager             
no funciona en mòbils o tauletes (de moment no, ja veurem). Tanmateix podeu utilitzar              
software com Teamviewer al vostre dispositiu portàtil per connectar-vos remotament a           
un ordinador i gaudir de les funcions del programa. (No recomanable para la ronda 1:               
podeu necessitar introduir moltes dades, crear llistes de jugadors etc). 
 

● Si necessiteu compartir per correu electrònic o llapis de memòria l'arxiu d'un torneig en              
joc (per exemple, amb un company àrbitre) o si el descarregueu de chess-results.com,             
comproveu sempre que la clau de la base de dades del torneig és la correcta i no ha                  
canviat a 0. Si això passa, a la següent actualització l'arxiu serà considerat com un               
torneig nou, se li assignarà una nova clau de base de dades i apareixerà duplicat a                
chess-results.com; això pot confondre els participants. Podeu consultar la clau de la base             
de dades a Introduir → Torneig... → Altres. 
 

● Quan feu els emparellaments d'un torneig, utilitzeu sempre el motor JaVaFo. En cas             
contrari podríeu obtenir emparellaments erronis. Un exemple típic: amb el motor           
JaVaFo, els jugadors que han guanyat o perdut una partida per incompareixença es             
consideren flotants descendents. Però amb el motor del Swiss-Manager no, i com a             
conseqüència els emparellaments poden sortir diferents per no seguir el reglament           
oficial del Suís Holandès. 
 

● Amb Swiss-Manager podeu crear un arxiu per una sessió de simultànies. Cal seguir el              
procediment habitual per crear l'arxiu d'un nou torneig round-robin i introduir els            
jugadors, començant per qui fa les simultànies. Seleccioneu Emparellaments→ Menú           
d'emparellaments... i l'opció «Torneig simultani». 
 

● Imaginem que teniu un torneig on els jugadors del mateix club (o qualsevol altra              
restricció) no poden ser emparellats entre ells. Aneu al quadre de diàleg de jugadors              
(Introduir → Jugadors...) i a la columna «Num Club» heu d'afegir números que             
indiquin que són del mateix club (o grup restringit). Per exemple, podeu posar «1» a tots                
els jugadors d'un club (o grup restringit), «2» als d'un altre etc. Aleshores, a la finestra                
d'emparellaments marqueu la casella «Protegir ronda (mateix club)». Sempre podeu          
desmarcar aquesta opció si ja no hi ha restriccions o si no és possible fer               
emparellaments vàlids d'altra manera. Si a més a més voleu imprimir informació dels             
grups al final, proveu a crear un arxiu amb l'opció «Sistema Suís (amb desempat per               
equips)». 
 

● Atreviu-vos a experimentar sense límits amb el programa i totes les opcions que us              
ofereix! És l'única manera de familiaritzar-se amb les seves funcions. L'única acció            
irreparable és esborrar per error l'arxiu del torneig. Qualsevol altra cosa es pot corregir. 
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Aquestes notes són un complement a les FAQ escrites pel desenvolupador del software, Heinz              
Herzog, que podeu trobar tant a chess-results.com com a swiss-manager.at. Allà trobareu            
indicacions molt útils, com ara com enllaçar els grups del mateix torneig a chess-results.com, com               
publicar partides, com registrar-se en línia etc. Aquí teniu un recull de les preguntes més               
rellevants i l’enllaç a totes les preguntes (en anglès): 

Swiss-Manager FAQ  

Com importar una llista d'Elo nacional? 

El procediment per instal·lar manualment una llista d'Elo s'ha explicat al capítol 5 apartat b,               
però és possible que abans d'utilitzar l'arxiu que hem descarregat de la pàgina web de la FEDA o                  
FCE siguin necessaris alguns ajustos. Al mateix lloc web on heu descarregat el programa teniu               
disponible una plantilla Excel amb instruccions. Si copieu a aquesta plantilla les dades del vostre               
arxiu excel funcionarà perfectament: http://swiss-manager.at/unload/NationalRatings.xls Si no       
teniu dades per alguna columna, aquesta es pot suprimir, i l'ordre de les columnes no és                
important però cal respectar els noms dels camps. 

Una altra opció és adoptar tots o alguns d'aquests camps (per als noms dels jugadors hi ha dos                  
possibles formats: una columna o dues) al vostre arxiu; en aquest cas, recordeu que només hi ha                 
de sortir la taula amb les dades rellevants, sense títol, comentaris etc. Swiss-Manager només              
treballa amb arxius en versió 1997-2000 d'Excel. 

Nom del camp Descripció Observacions 

ID Codi FEDA o FCE del jugador Màxim 10 caracters 

Name Nom complet Màxim 32 caracters. Cognoms i nom 
separats amb coma o el primer espai. 

Last Name Cognom(s)  
Màxim total 32 caracteres 

First Name Nom(s) 

Sex f per femení Només admet 1 caracter 

Fed Federació afiliada a la FIDE Màxim 3 caracters 

ClubNo Codi del club Màxim 4 dígits 

Club Nom del club Màxim 35 caracters 

Birthday Data de naixement Admet AAAAMMDD, DDMMAA... 

Rtg_Nat Elo nacional (FEDA / FCE) Màxim 4 dígits 

FIDE_ID Codi FIDE Màxim 8 dígits 

FIDE_Rtg Elo FIDE Màxim 4 dígits 

Title Títol FIDE  Màxim 3 caracters 
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Com posar tres elos a l’arxiu de Swiss Manager? 

Un problema que ens trobem sovint a Catalunya és que en un torneig necessitem introduir tres                
elos (FIDE, FEDA i FCE) i només tenim dues columnes disponibles per fer-ho (Internacional i               
nacional). Llavors, ve el dubte de què podem fer per introduir aquest tercer elo.  1

Pel que fa a l’elo, podeu fer servir alguna de les columnes que habitualment es fan servir per                  
introduir categories, com ara «Tipus» o «Grup» (potser millor la de Grup ja que l’altra es pot fer                  
servir per posar categories d’edat automàticament). 

Pel que fa al codi, podeu posar-lo a la columna «Nom curt», però vigilant que si feu alguna                  
modificació en els noms (com ara, canviar de majúscules a minúscules), perdreu la informació              
que hi hagi. 

Una altra possibilitat és, a la configuració del torneig («Introduir→ Torneig...»), seleccionar la              
pestanya «Altres», i allà activar la casella «Activar diverses federacions». Com que no hi ha               
cap opció per Catalunya, podem posar ESP i AUT com federacions per tenir les dues columnes                
de codis. 

 

Independentment de l’opció que trieu, quan acabi el torneig i feu l’informe haureu de crear dos                
arxius: un amb codis i elos FIDE i FEDA (per als informes de la FIDE i la FEDA) i un altre amb els                       
codis i elos FIDE i FCE (per a l’informe d’elo català). 

 

1 Nota dels traductors: aquesta no és una pregunta que es trobi a les FAQ però hem cregut 
convenient afegir-la. 
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Com publicar partides a chess-results.com? 

Per crear un arxiu PGN amb les dades del torneig i dels jugadors: 

1. Obriu el quadre de diàleg per arxius PGN («Altres → Arxius PGN...») 
2. A les caselles «Torneig» i «Sala de Joc» trobareu la informació que heu introduït a               

«Introduir → Torneig...» com a «Denominació» i «Lloc». La podeu editar al vostre             
gust, igual que podeu triar quin Elo apareixerà i el format del nom dels jugadors. Si esteu                 
creant el fitxer un cop finalitzada la ronda, també apareixeran els resultats. 

3. Podeu limitar el número de rondes i taules (per defecte es crea un arxiu amb tots els                 
emparellaments realitzats fins el moment). Per un tancat pot ser convenient crear l'arxiu             
complet, però per un obert pot ser més pràctic crear ronda a ronda i només els taulers                 
que es publicaran. També podeu deixar la configuració per defecte i fer aquests ajustos              
al moment de pujar l'arxiu a chess-results.com. 

4. Seleccioneu la ruta i el nom de l'arxiu PGN de sortida. 
5. Cliqueu a «Obtenir l'arxiu PGN buit». Sortirà un missatge amb el número de partides              

de l'arxiu creat.  

 

 

Per publicar l’arxiu PGN: 

1. Obriu el quadre de diàleg per arxius PGN («Altres → Arxius PGN...») 
2. Seleccioneu l'arxiu PGN d'entrada (el que conté les partides passades a Chessbase) 
3. Seleccioneu l'arxiu PGN de sortida (el que es penjarà a Internet) 
4. Seleccioneu els paràmetres necessaris (rondes...) 
5. Cliqueu a «Ajustament arxiu PGN». Ara les dades de l'arxiu PGN es comparen amb les               

del Swiss-Manager (Noms, Resultats..) 
6. Si surt un missatge (resultat erroni, nom no trobat), cal fer clic a «Obrir arxiu PGN» (o                 

obrir-lo amb el Chessbase), corregir l'error i tornar al pas 5. Si s'han passat les partides a                 
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un arxiu PGN creat amb el botó «Obtenir l'arxiu PGN» un cop finalitzada la ronda, no                
haurien de sorgir problemes. 

7. Si no es detecten errors, seleccioneu l'opció «format especial per a Chess-results».            
L'extensió de l'arxiu de sortida canvia automàticament a *.psq 

8. Clic un altre cop a «Ajustament arxiu PGN» 
9. Clic a «Pujar arxius a chess-results.com» 

A un suís, és recomanable pujar a cada ronda TOTES les partides, no només la ronda més recent.                  
El motiu és que a la base de dades de partides els jugadors estan indexats pels números de                  
l'ordre de forces. Si aquest número ha canviat per re-ordenar la llista (per exemple per canvis                
d'Elo o entrades tardies), les partides no s'assignaran als jugadors correctes. 

Què fer si un jugador es retira durant un torneig per sistema round robin? 
1. Si un jugador juga menys del 50% de les partides: 
  
Al quadre de diàleg Introduir → Jugadors... s'ha d'omplir el camp «Estat» d'aquest jugador              
amb «-». 
 
Així les partides que ha jugat no comptaran per la classificació (ni punts ni desempat), però sí                 
s'avaluaran. 
 
Les partides no jugades s'introdueixen com a incompareixences. 
2. Si un jugador juga el 50% de les partides o més: 
  
2a. Al quadre de diàleg Introduir→ Jugadors... s'ha d'omplir el camp «Estat» d'aquest jugador               
amb «+». Així les partides jugades comptaran normalment, però el jugador sortirà a l'últim lloc a                
la classificació. 
 
2b. Les partides no jugades s'introdueixen com a incompareixences. 

A la classificació impresa només hi surt el primer desempat, a la pantalla hi surten               
tots. Com es fa per imprimir (o exportar a l'Excel) més desempats? 
 
Al diàleg d'impressió, clic a «Definir nou llistat». 
 
Aneu a la pestanya «Columnes» i a «Mostrar» seleccioneu amb «S» o «N» quins desempats               
mostrar. Premeu «Fi» i ja podeu imprimir. 

 
On configurar l'idioma? 

Per canviar l'idioma cal anar al 8è menú i feu clic a Sprachauswahl und Vereichnisse. 
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Chess-Results.com FAQ 

Com generar enllaços a altres tornejos? 

Exemple: 

 

1. Cal pujar el torneig a chess-results.com si encara no hi és (Menú «Internet/Pujar             
automàticament a chess-results.com»). 

2. Clic a «Internet/Personalitzar llistats a chess-results.com» en Swiss-Manager.        
Important: Només el creador de l'arxiu de Swiss-Manager del torneig té permisos per             
aquesta acció. 

3. Introduïu la clau de la base de dades al camp «ID del grup» per al grup A i deseu els                    
canvis (clic al botó «Guarda»). Tots els tornejos han de tenir la mateixa «ID de grup». 

4. Després de desar els canvis, s'habilita el camp «Nom curt» (màxim 25 caracters). Allà es               
pot posar «Grup A», «Sub-10» o el nom més adient, dependent del tipus de competició. 

5. Al camp «Ordena per l'ID del grup» podeu introduir l'ordre dels enllaços; si no s'omple               
s'ordenaran segons la clau de la base de dades. Si introduïu 15, 30, 45... es crearà una                 
nova línia. 

6. Ara obriu al Swiss Manager el següent torneig (grup) i comenceu amb el punt 1. Un                
mètode més ràpid és introduir al camp «Clau de la base de dades» la clau del següent                 
grup, modificar els camps «Nom curt» i «Ordena per l'ID del grup» i desar els canvis                
per cada grup. 

Com esborrar un torneig a chess-results.com? 

1. Obriu a Swiss Manager el torneig 
2. Aneu a «Internet / Personalitzar llistats a chess-results.com». 
3. Introduïu la clau de la base de dades del torneig que voleu esborrar i feu clic a «Cerca». 
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4. Feu clic al botó «Delete Tournament» (part superior dreta). 
Important: Només el creador de l'arxiu de Swiss-Manager del torneig té permisos per             
aquesta acció. 

Què fer quan els tornejos es sobreescriuen a chess-results.com? 

Si per exemple quan es puja el grup B anul·la el grup A, és que els tornejos tenen la mateixa clau                     
de la base de dades. Què fer, doncs? 
 
És fàcil comprovar a Swiss Manager quina és la clau de la base de dades d'un torneig: es troba al                    
quadre de diàleg Torneig a la pestanya «Altres». 
 
Si la clau de la base de dades és la mateixa, canvieu per exemple la del Grup B a 0 i deseu el                  
torneig. 
 
Actualitzeu el torneig a chess-results.com. Nota: Si la clau de la base de dades és 0 al torneig se li                    
assigna una nova clau a chess-results.com i queda guardada a Swiss Manager. 
 

Un torneig s'ha esborrat i no es pot tornar a pujar a Chess-Results.com 
 
Si s'ha esborrat un torneig de chess-results.com, no es pot tornar a pujar amb la mateixa clau de                  
la base de dades. Què fer, doncs? 
 
Primer s'ha de canviar la clau de la base de dades a 0. Aquesta opció es troba al quadre de diàleg                  
«Introduir/torneig...» a la pestanya «Altres». 
 
A continuació, actualitzar el torneig a «Internet/Pujar automàticament a         
chess-results.com». 
 
Nota: Si la clau de la base de dades és 0, li reassignen una clau a chess-results.com la primera                   
vegada que es publica i queda guardada al Swiss-Manager. 

Què cal saber quan es publiquen tornejos amb múltiples grups a chess-results.com? 
 
Bàsicament és molt fàcil publicar qualsevol torneig a chess-results.com des del menú de Swiss              
Manager «Internet/Pujar automàticament a chess-results.com». 
 
Important: cada torneig ha de tenir la seva pròpia clau de base de dades. Normalment, la clau de                  
la base de dades l'assignen Swiss-Manager i chess-results.com, i no cal que l'àrbitre faci res. 
 
Si un esdeveniment consisteix en tres tornejos, per exemple un obert amb tres grups A, B, C, cal                  
tenir 3 claus de base de dades. 

Quan es crea un nou torneig al menú «Arxiu / Nou torneig...» la clau de la base de dades és 0.                     
Quan el torneig es publica per primera vegada a chess-results.com, se li assigna una nova clau a                 
chess-results.com i queda guardada a l'arxiu de Swiss Manager. 
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És a dir, si els tres tornejos es creen des del menú «Arxiu / Nou torneig...» no sorgiran                  
problemes. Però si es copia l'arxiu de Swiss-Manager del grup A al grup B després de publicar a                  
chess-results.com el grup A, cal configurar manualment la clau del grup B a 0 (perquè si no serà                  
idèntica a la del grup A). 

Per més informació, consulteu la secció «Què fer quan els tornejos es sobreescriuen a              
chess-results.com?» 
 

Apèndix B: Com crear actes i identificadors amb plantilles 

Quan descarregueu el Swiss-Manager, un directori anomenat «Vorlagen» es crea al vostre            
ordinador dins del directori on s'ha instal·lat el programa. Entre altres coses conté plantilles en               
format excel que podeu modificar i utilitzar per crear actes de partides. Amb un procediment               
una mica diferent podeu generar també actes de matx per competicions per equips, i              
identificadors per cada participant del torneig. 

a) Actes de partida 

Per crear actes de partida per competicions individuals (especialment útil a un torneig ràpid o               
llampec), aneu al directori «Vorlagen» i obriu l'arxiu «Example2_Pairing_Cards.xls». Creeu un           
duplicat d'aquest arxiu i canvieu el nom substituint «Example2» pel nom de l'arxiu del vostre               
torneig. Per exemple, si l'arxiu del torneig es diu «1er_Obert_Internacional.TUN», l'arxiu           
corresponent que hagueu creat s'hauria de dir «1er_Obert_Internacional_Pairing_Cards.xls».        
Personalitzeu aquest arxiu, com qualsevol altre arxiu .xls, per incorporar-hi les dades del vostre              
torneig, per exemple, escriviu el títol i lloc o afegiu-hi un logo. No canvieu ni esborreu res que                  
comenci amb el símbol «$»: això són paràmetres que fa servir el Swiss-Manager i que indiquen a                 
quina part de l'acta sortirà cada dada. Per obtenir una explicació de cada variable, consulteu               
l'altre arxiu, «Example1_Pairing_Cards.xls». Deseu l'arxiu .xls creat al mateix directori on és            
l'arxiu del torneig. 

Aleshores a Swiss-Manager seleccioneu la ronda per la qual voleu crear les actes i aneu a                
Llistats → Targetes d'emparellament en Excel. 
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Tanqueu l'arxiu que s'obrirà i a Documents → SwissManagerUniCode→ Excel→ Spezial.             
Dels dos arxius que s'han creat, obriu el que té l'extensió .xlsx per obtenir un llistat imprimible                 
de totes les actes de la ronda. La mida de les actes pot variar en funció de la mida dels logos o                      
altres modificacions que hagueu fet. Per configurar quantes actes s'imprimiran per pàgina, aneu             
a l'arxiu .xls original que es troba al mateix directori que l'arxiu del torneig i feu els ajustos                  
necessaris al paràmetre «$CARDS_PER_PAGE2» (canvieu «2» per «3» per obtenir 3           
targetes per pàgina etc.) 

Per imprimir els de la ronda següent simplement cal repetir el procés. 

b) Actes de matx 

El procediment per crear actes de matx és similar a l'anterior; el problema és que en aquest cas                  
no hi ha plantilla. A continuació podeu veure un exemple que us servirà per crear un arxiu .xls.                  
Algunes variables disponibles són «$MPNR0, $AMNR/$BMNR, $ATEAM/ $BTEAM,        
#AIDNAT4/#BIDNAT4, #ANAME4/#BNAME4, #ARTGXINT4/#BRTGXINT4, $AKAP/$BKAP    
i $ENDE» («4» representa el número de taulers; si són més l'heu de canviar). Tingueu en                
compte que les variables incloses a les plantilles per fer targetes d'emparellament individual             
també serveixen aquí. Feu proves fins trobar el model que us funcioni. 

 

Igual que abans, has de crear un arxiu anomenat «elmeutorneig_matchreport.xls» substituint           
«elmeutorneig» pel nom de l'arxiu del torneig. Per exemple, per un torneig anomenat             
«CopaCatalana.TUM», l'arxiu corresponent que has creat hauria d'anomenar-se        
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«CopaCatalana_matchreport.xls». Deixeu-lo al directori «Vorlagen» que hem mencionat        
anteriorment. Si us surt un missatge dient que no teniu permís per desar arxius en aquest                
directori, deseu-lo a qualsevol altre i arrossegueu i deixeu anar per portar-lo al directori              
correcte. 

Aleshores a la finestra principal del Swiss-Manager selecciona Introduir→ Torneig... i aneu a              
la pestanya «Altres». A la part inferior esquerra de la finestra marqueu «Campionat d'Europa». 

 

Sortiu d'aquesta finestra i seleccioneu Altres → Acta en Excel. 

 

Automàticament es generarà un arxiu en format Excel al directori Documents →            
SwissManagerUniCode → Excel → Spezial. Abans de fer res més, seleccioneu Introduir→             
Torneig..., pestanya «Altres» i desfeu l'acció anterior per revertir a «Altres tornejos». 
 
c) Identificadors de jugadors 
 
El procediment per crear identificadors de jugadors és molt senzill i depèn totalment de              
chess-results.com. Un cop heu publicat a Internet el torneig, seleccioneu Internet →            
Personalitzar llistats a Chess-Results.com i feu clic a «Descarregar plantilla Excel» a la part              
inferior de la pantalla. 

 
 
Es descarregarà al vostre ordinador un full de càlcul en format .xlsx que representa una targeta                
que es pot doblegar a la meitat i conté una plantilla personalitzable. Feu els canvis pertinents i                 
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torneu a desar l'arxiu en format .xlsx (si treballeu amb OpenOffice i no podeu desar-ho com a                 
.xlsx, deseu-lo com a .xls i re-anomeneu l'extensió abans de continuar). Actualitzeu l'arxiu             
modificat amb clic a «Seleccionar un arxiu» i «Pujar plantilla Excel» i us hauria de sortir un                 
missatge de chess-results.com notificant que l'arxiu s'ha desat amb èxit. Finalment, seleccioneu            
«Genera cartells de taula» en format Excel o PDF. 
 

Apèndix C: Com importar i exportar dades i crear la taula Krause 

De vegades podeu necessitar introduir dades des d'un altre arxiu de Swiss-Manager, un arxiu de               
text o un full de càlcul (per exemple, quan el registre dels jugadors es fa mitjançant un formulari                  
en línia). 
 

És recomanable desar l'arxiu del torneig abans de procedir amb els passos següents             
per evitar sorpreses! 

a) Utilitzant arxius de Swiss-Manager 

Amb diferència el mètode més senzill. A la finestra principal del programa seleccioneu Altres→               
Importar/exportar dades, a l'esquerra activeu «Dades de jugadors (fitxer TUN)», feu clic a             
«Començar» i busqueu a l'ordinador de quin arxiu voleu importar els jugadors. 

 

Podeu seguir el mateix procediment per més d'un arxiu: els jugadors s'afegiran al nou arxiu               
creat. Els participants que puguin ser a més d'un arxiu no sortiran duplicats al nou. 
 

Si t'equivoques d'arxiu i voleu esborrar tots els jugadors i tornar a començar, a la               
finestra principal del programa seleccioneu Altres → Opcions... i a la pestanya            
«General» feu clic a «Delete all players». 
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b) Utilitzant fulls de càlcul 
 
Per introduir dades (jugadors, emparellaments o taules per tornejos round-robin) des d'un full             
de càlcul, cal modificar-lo perquè només hi surti la taula amb les dades rellevants, sense títol,                
comentaris etc. Organitzeu les columnes en qualsevol ordre (no passa res si no teniu totes les                
dades disponibles, poseu el que tingueu), però comproveu que les capçaleres tenen exactament             
aquests noms (no cal tenir-les totes, trieu les que necessiteu): 
 

No, surname, first name, Title, FIDE-No, ID no, Rating nat, Rating int, Birth, Fed, Sex,               
Type, Gr, Clubno, Club, Name (si el cognom i el nom (en aquest ordre) estan a la mateixa                  
cel·la, Swiss-Manager els separarà), Name (pels noms d'equips), Captain, Board 

 
Aleshores seleccioneu Altres → Importar/exportar dades, activeu «Dades de jugadors» (o           
qualsevol altra opció, els passos són idèntics, l'important és que el full de càlcul tingui el format                 
correcte) a la columna de l'esquerra, feu clic a «Començar» i busqueu a l'ordinador l'arxiu amb                
la taula que heu creat. Comproveu que la cerca és d’«Excelfile (*.xls*)». 
 

 
 
 

Si no està disponible l'opció de cercar arxius .xls, desa l'arxiu del torneig, sortiu del               
Swiss-Manager i torneu a entrar. Torneu a provar el pas anterior i no s'hauria de               
repetir el problema. 

 

Compte! Amb aquest mètode no podeu utilitzar múltiples fulls de càlcul per introduir             
dades, perquè cada importació elimina l'anterior. Poseu totes les dades en una única             
taula i després inicieu el procediment. 

 
Als formularis hi ha gent que els omple amb majúscules i gent que no. Per fer que tots els noms                    
vagin en el mateix format, un cop heu importat l'arxiu seleccioneu Altres → Opcions... i a la                 
pestanya «Introduir jugadors» marqueu l'opció més adient i premeu «Actualitzar». 
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Si heu fet servir la columna «Nom curt» per posar-hi alguna informació (per exemple, el 
codi d’un tercer elo), aquesta informació es perdrà si feu aquest procediment. 

 
Com exportar dades d'un arxiu de Swiss-Manager a un arxiu .xls ja s'ha explicat al Capítol 10. 
 
c) Utilitzant arxius de text 
 
Un arxiu de text ha de tenir un format molt especial per poder ser utilitzat per importar dades.                  
Per fer-nos una idea d'aquest format, proveu a fer el procediment invers: exporteu dades de               
Swiss-Manager a arxius de text. Aquestes dades poden ser jugadors, equips, dates o             
emparellaments. A la finestra principal del programa seleccioneu Altres→ Importar/exportar           
dades, marqueu a la dreta «Dades de jugadors (fitxer de text)», feu clic a «Començar» i deseu                 
l'arxiu al vostre ordinador (per exportar dades d'emparellaments heu de afegir també els             
números de rondes). 
 

 
 

Obriu l'arxiu tot just creat. Que sembla confús? Doncs clar! Provem una altra cosa... 

 
Obriu un arxiu en format .xls amb un llistat de jugadors, per exemple, un ordre de forces o                  
alfabètic que hagueu exportat de Swiss-Manager. A aquest arxiu seleccioneu Arxiu → Desar             
com a... i al menú desplegable amb tipus d'arxiu seleccioneu el format .txt (a OpenOffice, deseu                
l'arxiu com a .csv i canvieu l'extensió a .txt). Obriu l'arxiu amb un editor de text. Us sona? És el                    
mateix full de càlcul, però les dades no estan dividides per columnes, sinó separades per comes                
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(«,»). Podeu provar a utilitzar aquest arxiu per importar el llistat de jugadors a un arxiu de                 
torneig tot seguint el procediment que hem descrit per fulls de càlcul. Modifiqueu les capçaleres               
com anteriorment, seleccioneu «Textfile (*.txt)» en lloc de «*.xls*») i configureu com a             
separador la coma («,»). 
 

 
 

Us preguntareu per què seguir tot aquest procés si podem utilitzar simplement un full              
de càlcul... Doncs perquè no tots els formularis en línia generen dades en format Excel.               
De vegades podrien generar dades en .csv o .txt, així que va bé saber com funciona. 

 
Tingueu en compte que també és possible el procediment invers, convertir un arxiu .txt (o .csv)                
al format .xls. Només heu d'obrir l'arxiu .txt amb Excel (o canviar l'extensió a .csv i obrir-lo amb                  
OpenOffice) i configurar els paràmetres a la finestra que et sortirà. A aquesta finestra podeu               
obtenir una vista prèvia de com quedarà el vostre arxiu, així que podeu anar provant opcions                
fins trobar l'apariència que més us agradi. 
 
d) Taula Krause - Arxius TRF 
 
Un cop finalitzat el torneig, per tal que sigui avaluat per Elo FIDE heu d'enviar a la federació                  
l'arxiu del torneig, juntament amb el document IT3 Informació→ Informe de Torneig FIDE i               
l'arxiu TRF o Taula Krause. 
 
Per començar, comproveu que a l'arxiu el nom del torneig és exactament el mateix que al                
registre a la pàgina web de la FIDE i els noms dels àrbitres, organitzador i jugadors estan escrits                  
igual que a la llista d'Elo FIDE (sense accents ni caràcters com ñ, ç, l·l...). Aleshores seleccioneu                 
Altres → Exportar Dades FIDE TRF16. Es crea un arxiu amb totes les dades que necessita                
l'oficina d'avaluació de l'Elo FIDE. (L'opció «Exportar Dades FIDE TRF06» crea una versió més              
antiga amb paràmetres lleugerament diferents, és millor fer servir el TRF16). 
 

Apèndix D: Premis en metàl·lic 
 
Les regulacions de cada competició poden establir formes diferents de distribució dels premis             
en metàl·lic entre els guanyadors. Poden ser assignats segons els sistemes de desempat, ser              
dividits equitativament entre els jugadors empatats o seguint el Sistema Hort (els jugadors             
empatats guanyen el 50% segons la classificació final i l'altre 50% es reparteix a parts iguals                
entre ells). Tot això es pot configurar al menú Altres → Premis... 
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S'obrirà una finestra amb la classificació final. Al costat de cada guanyador podeu introduir el               
premi que correspon al seu lloc i a la cantonada inferior esquerra de la pantalla podeu                
configurar com es calcula. Per exemple, si un torneig té els següents premis (no importa en                
quina moneda): 1er lloc 1000, 2on lloc 700, 3er lloc 400. Aquestes són les opcions: 
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