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Att sätta upp en tävling med SOSS
SOSS är förberett för en Schack4an tävling med:
5 spelgrupper (En spelgrupp är en lottningsgrupp, t ex alla spelare i ett rum)
5 ronder och att
5 lag går vidare i tävlingen
Installera SOSS
”Packa upp” den Zippade filen soss-7.0.3 i en katalog direkt på roten av din dator.
När du vill köra en ny tävling är det enklast att installera SOSS på nytt i en ny katalog, med
nytt namn på katalogen t ex C:\\SOSS2. Nästa gång kan den heta C:\\SOSS3 osv.
När du installerat SOSS öppnar du programmet genom att klicka på soss programikon.

Ändra tävlingens namn, datum och brytpunkt!
1. Klicka på ”Arkiv”
2. Klicka på ”Egenskaper för Schack4an”
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1. Skriv i fältet ”Tävling” namnet på tävlingen
2. Skriv i fältet ”Datum för spelstart” tävlingsdagen

3. Klicka sedan på ”Klasser”
4. Ändra ”brytpunkt” till 10 (förinställt 15)
(brytpunkt är den undre klasstorleken)

4. Brytpunkt = 10
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Välj ”OK” för att spara

Importera spelare
1. Skriv in Förnamn, Efternamn, Klass kolumnvis i ett excelldokument

2. Spara exceldokumentet som Text (tabavrgränsad) i Schack4ans programkatalog
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Importera nu spelarlistan (textfilen) i SOSS
1. Välj fliken ”Verktyg”, välj där ”Importera spelare”.

1. Markera den aktuella txt-filen med spelarnamnen
2. Klicka på ”öppna”
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Följ de 3 stegen
Steg 1 Tag bort rader som inte ska importeras, ställ även in ”Tabbredd” nederst med pilen.
Scrolla igenom alla namnen och kolla att det ser bra ut!

Steg 2 Markera med tabbarna var de olika kolumnerna ska börja

6

Steg 3 1. Ange vad de olika kolumnerna innehåller genom att ”klicka” och välja i nedre listen
2. Välj ”Grupp” där namnen ska importeras ”Inskrivningsgrupp” eller ”Alla samlade”
3. Klicka på ”Lägg in”
4. Klicka ”Avbryt”

1. Välj kolumninnehåll

2. Välj Grupp
3. Klicka ”Lägg in”
4. Klicka ”Avbryt”
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Ställ in streckkodsläsaren i SOSS
1. Välj fliken ”Anpassa”
2. Välj ”Streckkoder

3. Fyll i enligt nedanstående mall

4.

Spara med ”OK”

OBS 1: Efter att streckkodsläsaren är inställd är det bra att starta om SOSS. Streckkoderna kan annars
bli ”för korta” och därför inte läsbara!
OBS 2: Även streckkodsläsaren måste konfigureras enligt dess manual!
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Ange Klasstorleken
1. Klicka på fliken ”Inskrivning”
2. Högerklicka på en klass ”Alfaskolan”
3. Välj ”Egenskaper

4. Skriv in klassens storlek i ”Antal på klasslistan”

OBS!!! Detta måste göras på ALLA klasser i tävlingen
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Lotta första ronden
När alla spelare är anmälda startar du tävlingen genom att lotta första ronden
1. Markera ”Verktyg”
2. Klicka på ”Lotta alla grupper”

De följande ronderna lottas automatiskt när alla resultat för rond 1 är rapporterade
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Ändra antalet ronder i tävlingen (förvalt = 5)
1. Välj fliken ”Resultatinmatning”
2. Högerklicka på den grupp där alla spelare är inskrivna ”Alla samlade”
3. Välj ”Egenskaper för Alla samlade”
1. Välj fliken ”Resultatinmatning”

3.

Välj ”Egenskaper för Alla samlade”

2. Högerklicka på huvudgruppen ”Alla samlade”

4. Ändra till önskat antal ronder

11

Ändra antalet spelgrupper i tävlingen (förvalt =5)
1. Välj fliken ”Resultatinmatning”
2. Högerklicka på den grupp där alla spelare är inskrivna ”Alla samlade”
3. Välj ”Egenskaper för Alla samlade”
1. Välj fliken ”Resultatinmatning”

3.

Välj ”Egenskaper för Alla samlade”

2. Högerklicka på huvudgruppen ”Alla samlade”

4. Välj ”Gruppuppdelning”
5. Skriv in i ”Antal undergrupper”

4. Välj ”Gruppuppdelning”

5. Skriv in antalet spelgrupper i tävlingen
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Ändra hur många som går vidare från kvaltävling (förvalt =5)
1.
2.
3.
4.

Välj ”Lagställning”
Välj skrivarikonen längst till vänster
Välj ”Anpassa utskriften”
Välj ”Slutrapportlista, Schack-4:a”

2. Välj ”Skrivarikonen”

1. Välj ”Lagställning”

4. Välj ”Slutrapportlista, Schack-4:a”

3. Välj ”Anpassa utskriften”

5. Välj fliken ”Rubrik 1”
6. Ändra ”Antal kvalande=5” till önskat antal
5. Välj fliken ”Rubrik 1”

6. Ändra ”Antal kvalande=5”
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Lägg till en klass i SOSS
1.
2.
3.
4.
5.

Välj ”Inskrivning”
Välj ”Lägg till klass”
Fyll i klassens namn
Fyll i Antal på klasslistan
Klicka ”Lägg in”
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Lägg till spelare i SOSS
1.
2.
3.
4.
5.

Välj fliken ”Inskrivning”
Markera den klass i vänsterkolumnen som spelaren ska tillhöra
Välj ”Ny spelare” till höger
Skriv in den nya spelarens ”förnamn” och ”efternamn”
Välj ”Lägg in”
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Mata in resultat i SOSS
Enklast att läsa in resultat i SOSS är genom att läsa av streckkoden med en streckkodsläsare.
Man läser streckkoden för den spelare som vann partiet, vid remi läser man den mittersta koden.
Ibland måste man läsa in resultatet manuellt med musen
1. Välj ”Resultatinmatning
2. Klicka med musen på den spelares namn som vann partiet
3. Vid remi klickas de dubbla frågetecknen mellan namnen (? - ?)

Vid remi: Klicka på ? -?

Vid vinst: Klicka på namnet
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Ändra ett resultat
Enklaste sättet att ändra ett resultat är genom att läsa in det ”nya” resultatet med streckkodsläsaren.
Det gamla resultatet blir då ersatt av det nya.
Ibland vill man göra detta manuellt
1. Högerklicka på någon av spelarna
2. Välj ”Egenskaper”

3. Välj aktuell motståndare i spelfönstret
4. Om man vill ändra resultatet för båda motståndarna: klicka i fönstret med resultatförslag
5. Om man vill ändra resultatet endast för den aktuella personen: skriv in poängen i den nedre
kolumnen.

Här ändras resultat för
båda spelarna
Välj rond

Här ändras resultat för
endast denna spelare

Utskrifter
De utskrifter som normalt används är:
1. Lagprotokoll med bordsnr (Schack4an)
Visar individuella resultat för en klass och var spelarna ska sitta
2. Lagställning stor text (Schack4sn)
Visar ställning mellan alla klasser i tävlingen
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