Workshop: het toevoegen van subklassementen bij een Zwitsers toernooi.
(English translation at page 7 in this document).
Sinds kort is het mogelijk om subklassementen bij een Zwitsers toernooi toe te voegen. Tot
dusver was het alleen mogelijk om klassen in een Zwitsers toernooi aan te geven, waarbij een
speler maar één keer in ingedeeld mocht worden. Het weergeven in een klasse werd daardoor
tot één dimensie beperkt omdat men niet in twee klassen ingedeeld kon worden.
Doordat leeftijd en (KNDB- en FMJD-)rating nu vrij compleet in Toernooibase worden
opgeslagen, hebben we op deze criteria (en ook op geslacht, zodat een aparte
Vrouwencategorie zichtbaar gemaakt kan worden) automatische filters gemaakt bij een
Zwitsers toernooi, die als subklassementen weergegeven kunnen worden.
a) Waar worden de subklassementen vastgesteld?
Via geavanceerde instellingen bij het desbetreffende toernooi kan door een gebruiker met
de rechten voor het toernooi een formulier worden ingevuld welke subklassementen
ingesteld kunnen worden. De gemakkelijkste weg is via het keuzemenu bij het toernooi:
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Door op het toverstokje te klikken verschijnt het Correctie formulier van het toernooi:

Met de link verander de instellingen komt u in het geavanceerde instellingmenu terecht:

Via de link Hier kunt u subklassementen toevoegen bij een Zwitsers toernooi
komt u vervolgens in het invulformulier terecht:
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De klassementen betreffende de Vrouwen, Junioren, Aspiranten, Pupillen zijn hier
aangevinkt.
De jeugdcategorieën worden via de gelijkluidende definities van KNDB en FMJD op
leeftijd samengesteld. Waanneer een onderliggende categorie niet is aangevinkt, worden
de categorieën samengevoegd.
In dit voorbeeld zijn de welpen en benjamins niet aangevinkt. Zij komen dan automatisch
in het Pupillenklassement terecht.
Bij de seniorencategorieën dient u een laagste leeftijd en hoogste leeftijd mee te geven.
Hier wordt de FMJD-systematiek gebruikt, d.w.z. dat men in de desbetreffende categorie
komt als men in het bovenstaande voorbeeld in het jaar 2017 60 jaar oud wordt. (Dus alle
spelers geboren in 1957 of eerder). De KNDB heeft hier volgens mij nog geen eenduidige
systematiek voor vastgesteld.
Wanneer u bijvoorbeeld meerdere categorieën heeft, dient u bijvoorbeeld voor
60+ klassement
60
69
70+ klassement
70
79
80+ klassement
80
99
in te voeren.
Bij de ratingklassementen geeft u een laagste waarde en een hoogste waarde aan. Er zijn
maximaal vijf ratingklassementen mogelijk.
Belangrijk is wel, dat wanneer u een Zwitsers toernooi op rating beheert, de
ratingklassementen via dezelfde ratingtabellen worden gedefinieerd.
Het is niet mogelijk om de stand op FMJD-rating en de ratingklassementen op KNDBrating (ook onlogisch) te definiëren. Iets wat helaas in het laatste Brunssumtoernooi wel
aan de orde was.
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b) Hoe vul ik de rating in bij een Zwitsers toernooi op rating of voor de gebruikte
ratingklassementen?

Voor het toevoegen van de rating bij een Zwitsers toernooi op rating zat in het verleden
deze optie wat verborgen – en alleen bekend bij insiders – bij correctie
wedstrijdprogramma (een enigszins onlogische plek).
We hebben dit nu ook bij de Geavanceerde instellingen van het toernooi neergezet.
Door op de link Hier kunt u de (geschatte) ratings bij een Zwitsers toernooi vullen te
klikken komt u op een volgend scherm:

U klikt vervolgens op de klasse, in dit geval: Algemeen
En er verschijnt een nieuw formulier:
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U kunt hier handmatig in het eerste invoervak de rating (bijvoorbeeld een afwijkend
ratingsysteem) invullen, maar u kunt ook via de tool FMJD- of KNDB-rating
automatisch laten vullen in een vervolgscherm keuze maken tussen de aanwezige
FMJD- en KNDB-ratingtabellen in toernooibase.
Daarna komt u in ditzelfde scherm terug en kunt u bij de spelers, die geen rating hebben,
een geschatte waarde invullen.
c) Hoe kan ik een leeftijd (of geslacht invoeren)?
Inmiddels zijn heel veel leeftijden bekend in Toernooibase en worden spelers
automatisch in een juiste leeftijdscategorie geplaatst.
U kunt in de spelerslijst bij een toernooi controleren of leeftijd/geslacht bekend is en
eventueel aanvullen:
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Klik op de link Spelers:

In deze spelerslijst ziet u bijvoorbeeld dat bij maar één speler leeftijd en geslacht (M voor
Male/Maskulin, F voor Female/Feminin) is ingevuld.
Via het toverstokje achter een speler, kunt u in een formulier betreffende de speler
geboortedatum en geslacht invullen, waarna de leeftijd getoond wordt.
Tot zover de uitleg over het invoeren van subklassementen bij een Zwitsers toernooi, het
vullen van ratings bij een Zwitsers toernooi en het toevoegen van leeftijd en geslacht
indien dit onbekend is.
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Workshop: Adding subcategories to a Swiss tournament.

Recent it is possible to add subcategories to a Swiss tournament. So far, it was only
possible to indicate categories in a Swiss tournament, with a player being allowed to be
classified only once. Consequently, displaying in a category was limited to one dimension
because a player could not be classified into two categories.
Because most ages and (KNDB- and FMJD-) rating are now complete in Toernooibase,
we have created automated filters(and also gender, so that a separate Women's category
can be seen) at this criteria at a Swiss tournament, which as subcategories can be
displayed.
a) Where are the subcategories determined?
Through advanced tournament parameters, a user with the rights to the tournament may
enter a form where subclasses can be set. The easiest way is through the menu selection at
the tournament:
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Clicking on the pencil at Tournament settings will display the Correction form of the
tournament:

With the link Change the parameters you go to an advanced settings menu:

Via the link Here you can add subcategories at a Swiss tournament
you will go to the form:
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The categories concerning Women, Juniors, Cadets and Mini-cadets are checked here.
The youth categories are compiled through the uniform definitions of KNDB and FMJD.
If an lower category is not checked, the categories will be merged.
In this example, the Hopes and Mini-hopes are not checked. They then automatically end
up in the category Mini-cadets.
For senior players, you should give the lowest age and highest age. Here, the FMJD
system is used, as in the category above: if you get 60 years old in 2017 you are in this
category. (So all players born in 1957 or earlier). In my view, the KNDB has not
established a clear system for this yet.
For example, if you have multiple categories, you use the form like this:
60+ class 60 69
70+ class 70 79
80+ class 80 99
To fill in
The rating categories provide a lowest value and a highest value. Up to five rating
categories are possible.
It is important that when you manage a Swiss tournament on rating, ratings are defined
using the same rating tables.
It is not possible to define the FMJD rating for the tournament and the KNDB rating for
the subcategories (also illogical). Something that was unfortunately used in the last
Brunssum tournament.
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b) How do I enter the rating at a Swiss tournament on rating or the rating used for
the ratingcategories?

To add the rating at a Swiss tournament on rating, this option was hidden in the past - only
known to insiders - in correction pairings (a illogical place).
We have now also placed this in the parameters settings of the tournament.
By clicking on the link here you can click on Here you can add the (estimated) ratings
at a Swiss tournament and you will see a following screen:

You then click on the category, in this case: General
And a new form will appear:
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You can manually enter the rating (for example, a different rating system) in the first input
box, but you can also automatically with the tool fill in the FMJD-rating or KNDBrating automatically ,a tool where in a follow-up screen you can choose between the
existing FMJD and KNDB rating tables in tournamentbase .
Then you will return to this same screen and you can fill in an estimated value for players
who do not have a KNDB-rating or FMJD-rating.
c) How can I enter an age (or gender)?
In the meantime, many ages are known in Toernooibase and players are automatically
placed in an appropriate age category.
You can check in the playerslist at a tournament whether age / gender is known and
otherwise fill in the data:

Click on the link Players:

For example, in this player list, you will see that only at one player age and gender (M for
Male / Maskulin, F for Female / Feminin) is filled in.
Through the pencill behind a player, you can fill in a form regarding the player's date of
birth and gender, after which the age and gender are displayed.
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So far the explanation about entering subcategories at a Swiss tournament, filling ratings
at a Swiss tournament and adding age and gender if it is unknown.
Piet Bouma, 2 september 2017
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