Till tävlingsarrangörer (2017-02-08)

Guide från godkänd sanktion till publicering och start av online-anmälan
Detta är en guide för arrangörer som beskriver hanteringen av tävlingar från godkänd
sanktion till publicering och start av online-anmälan.
Observera att det finns detaljerade guider för alla steg som skall göras i
tävlingsprogrammet Tournament Planner på www.tennis.se.
Direktlänk till guiderna:
http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/arrangeratavling/tavlingsadministration/SupportTo
urnamentPlanner/
Sammanfattningsvis görs detta i följande steg:
1.
2.
3.
4.

Ladda ner sanktionsansökan
Kontrollera och justera tävlingsinformationen
Ange betaltjänstlösning
Publicera tävlingen

Ladda ner sanktionsansökan
1. Vi rekommenderar alla arrangörer att både ladda ner och publicera tävlingen så
snart du kan efter att sanktionsansökan är godkänd. På så sätt så kan du göra
eventuella justeringar av uppgifter kring klassnamn, anmälningstidens start, betalsätt
och liknande tidigt. Om du inte gör detta så riskerar du att visa fel uppgifter för
spelare på Tävling Online.
2. Så snart sanktionsansökan är godkänd och publicerad så erhåller du som
sanktionsansvarig ett e-mail med besked om tävlingens tävlingsid. Exempel på
tävlingsid enligt följande: SVTF20172-125.
Meddelandet om tävlingsid hittar du även när du loggar in på Tävling Online. Du
hittar meddelandet i menyn under ditt namn längst upp till höger under länken
Meddelande.

3. Spara tävlingsid. Tävlingsid behöver senare anges när du laddar ner sanktionen till
Tournament Planner (TP).
4. Starta TP (du behöver giltig licensnyckel och senaste programversion). Skapa en ny fil
och ange aktuellt tävlingsnamn. Ok.
5. Välj Tävling-Importera tävlingssanktion.
6. Ange TävlingsID för tävlingen.

7. Ange Användarnamn och Lösenord (de uppgifter du har använt för
sanktionsansökan).
8. Ladda ner sanktionen.
Kontrollera och justera tävlingsinformationen
1. Det finns ett antal uppgifter om tävlingen som är viktiga att kontrollera och justera
före publicering och start av online-anmälan.
a. Klasser. Observera att ABC-klasser laddas ner som en klass från
sanktionsansökan. Detta innebär att man behöver justera klassnamn och
lägga till B- och C-klasser.
b. Klassinformation. När man dubbelklickar på en klass så finns det fem flikar
under respektive klass som kan justeras. Flikarna Allmänt, Kategori och Datum
innehåller information som påverkar publiceringen och uppgifterna i
Factsheet. Under Datum anger man klasspecifika datum. Kryssa i aktivera om
du använder klasspecifika datum.
c. Webbanmälan. Under Internet-Publicera-Webbanmälan finns centrala
uppgifter för online-anmälan. Här anger du startdag för anmälan. Om du
publicerar tävlingen långt före tävlingsstarten så kan man här ange en
startdag för online-anmälan som ligger framåt i tiden. Vi rekommenderar att
du anger en sista anmälningsdag och tid som ligger på en vardag. Du kan även
välja att stänga en anmälan exempelvis 12.00 på dagen. På så sätt så blir det
troligen enklare både för arrangörer och SvTF att hantera support kring
anmälningsärenden.
d. Sista återbudsdatum. Sista återbudsdatum skall ligga så nära lottningsdatum
som möjligt. Datumet får vara maximalt två dagar före lottningsdatum. Det är
viktigt att spelare skall kunna dra sig ur en tävling online så nära inpå
lottningen som möjligt.

e. Max antal klasser. Inställningen för max antal klasser är viktig. Se till så att
antalet klasser aldrig är högre än vad du tillåter. Om du tillåter anmälan i en
singelklass och en dubbelklass så skall det fyllas i enligt följande. Max klasser
per spelare: 2. Max antal singelklasser per spelare: 1. Max antal dubbelklasser
per spelare: 1. Max antal mixedklasser per spelare: 0.

Ange betalningslösning
1. Om du använder PayEx betaltjänstlösning så behöver inställningar för detta göras i
TP.
2. Uppgifterna anges under Internet-Publicera-Betalning.
3. Ange Online betalningsmetod: PayEx.
4. Ange Online betalningssätt: Tvingande.
5. Ange Payex Merchant Account och Payex Encryption key enligt de uppgifter som du
tidigare har fått i separat e-mail. Vi rekommenderar att du kopierar uppgifterna från
det dokument du har erhållit och sedan klistrar in dessa i TP. På så sätt undviker du
felregistrering av uppgifterna.

Publicera tävlingen
1. Efter att du är klar med alla inställningar så kan du publicera tävlingen.
2. Välj Internet-Publicera och klicka på Publicera.
3. Efter publicering så rekommenderar vi dig att:
a. Kontrollera att tävlingen har uppdaterats.
b. Kontrollera klassnamnen under Organisation-Klasser.
c. Kontrollera datum och tider för online-anmälan under Organisation-Onlineanmälan.
d. Kontrollera uppgifter under Factsheet. Bland annat att det finns alla uppgifter
för samtliga klasser. Att eventuella klasspecifika datum visas. Att klassnamnen
är rätt angivna. Att max antal klasser är korrekt inställda.
e. Observera att du i inloggat läge på Tävling Online kan redigera vissa uppgifter
i Factsheet. Detta gör du under Factsheet-Redigera factsheet.
f. Vi rekommenderar även att någon gör en första online-anmälan med
betalning för att bekräfta att inställningarna för tävlingen är korrekta.
Kontakt och support
Sanktionsansökningar:

tavling@tennis.se
010-444 04 19

Tournament Planner:

bengt.helmersson@tennis.se
010-444 04 18

