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Üldist

• http://swiss-manager.at/
• FIDE ametlik programm
• Šveits : 1500 osalejat ja 23 vooru
• Ringsüsteem : 150 vooru
• Võistkondlik ringsüsteem: 1500 osalejat ja 50 

võistkonda
• Võistkondlik šveits: 1500 osalejat ja 300 võistkonda 

ning kuni 23 vooru
• Enam kui 110 föderatsioonist kasutajaid
• Täisversioon: 150 EUR
• Mitte täis versioon: 75 EUR (šveits 60 osalejat ja 11 

vooru, võistkondlik ringsüsteem 6 võistkonda





Uue turniiri loomine

• Swiss System – individuaalne šveitsi süsteemis 
turniir

• Swiss System with Team Tiebreak – individuaalne 
šveitsi süsteemis turniir koos võistkondliku 
arvestusega

• Swiss System for Teams – võistkondlik šveitsi 
süsteemis turniir

• Round robin – individuaalne ringsüsteemis turniir
• Round Robin for Teams – võistkondlik 

ringsüsteemis turniir





Turniiri andmed

• Turniiri nimi (Tournament Name)

• Märkused (Remarks)

• Korraldaja (Organizer)

• Ametlik koduleht (Website)

• Ajakontroll (Time Control)

• Võistluse direktor (Tournament Director)

• Peakohtunik (Chief Arbiter)

• Abikohtunik (Deputy Arbiter)

• Riik, kus võistlus toimub (Federation)

• Linn, kus võistlus toimub (Location)

• Voorude arv (Rounds)

• Turniiri alguse ja lõpu kuupäev (Date from & to)



• Reitinguta mängija „reiting“ (Rtg. min for Rtg-ø)
• Arv, mitu korda mängitakse ühe vastasega (Replay

– reeglina on see arv „1“)
• Punktid vaba vooru eest (points for the bye player

– reeglina on see arv „1“)
• Alus, millise reitingu põhjal mängijad 

järjestatakse (Sorting/distplay)
• Reitinguarvestuseks FIDE-sse (Rated FIDE)
• Eesti reitinguarvestusse (Rated national)
• Matši punktide arv vaba võistkonna puhul (Match

points for bye team – reeglina on see arv „0“)
• Turniiri andmete kopeerimine (Copy tournament

data – mitu turniiri ühe võistluse raames)





Mängijate sisestamine

• Pärast turniiri andmete sisestamist ja “OK” vajutamist ilmub ette uus aken, 
mille kaudu saate hakata sisestama mängijaid. Enne mängijate sisestamist 
tasub veenduda, kas alla on laetud viimati uuendatud reitingutabel. 
Seetõttu on mõistlik pärast uue akna avanemist vajutada üleval loetelust 
„Rating lists“ � „Update FIDE-ratinglist“ ning kas tavamale (standard), 
kiirmale (rapid) või välkmale (blitz). Seejärel:

• 1) Juhul, kui soovite alla laadida Eesti reitingu tabeli, siis tuleb valikus 
(Select rating list) valida „NAT National Ratinglist“.

• 2) Faili asukoht. Fide reitingutabeli puhul on see automaatselt juba 
olemas. Eesti reitingutabeli valimiseks peate eelnevalt maleliit.ee 
kodulehelt reitingutabeli alla laadima ning seejärel „Select“ abil faili 
arvutist üles otsima.

• Kui eeltoodud kaks valikut on tehtud, tuleb vajutada „Start import“, pärast 
mida ilmub ette uus aken, kus on kirjas mitme mängija andmed on 
programmi talletatud jms. Selle akna võib sulgeda. Seejärel on ees aken, 
kus saate teha linnukese soovitud reitingutabeli kasutamiseks. Kusjuures 
on võimalik kasutada korraga nii Eesti kui ka FIDE reitingutabeleid.









Teadmiseks

• Lahtrisse „Name or code“ sisestada mängija nime. Siinkohal peab silmas 

pidama, et FIDE reitingutabelis puuduvad „õ,ä,ö,ü“ tähed ning eeltoodud 

tähed kirjutatakse vastavalt „o,a,o,u“. Näiteks: Sääsk=Saask. 

• Kui olete nime sisestanud vajutage „Enter“, pärast mida ilmub otsitav nimi. 

Kui otsitav nimi puudub, siis tõenäoliselt ei ole antud nime reitingutabelis.

• Pärast otsitava nime leidmist vajutage selle peale kaks korda ning sama 

nimi ilmub nüüd allolevasse kasti. Kui valisite kogemata vale nime, on seda 

võimalik kustutada valides allolevas lahtris tema nimi ning vajutades 

„delete“.



• Kui mängijat pole võimalik leida, siis saab nime lisada ka käsitsi, kui 

vajutate „Input Manually“ – sel juhul on vaja kindlasti ära märkida mängija 

perekonnanimi (Last Name/ID No) ning eesnimi (First Name) ning 

võimalusel ka teised lahtrid.

• Kui kõik soovitud mängijad on märgitud, vajutage „Ok“.

• Mängijaid on võimalik juurde lisada ning eemaldada valides ülevalt 

loetelust „Input“ � „Enter player“, mille tulemusel avaneb aken, milles 

saate lisada/eemaldada mängijaid.

• Osavõtjate turniirieelset järjestust on võimalik vaadata vajutades „Input“ 

� „Update players“. Avaneb aken, milles saab näha turniirieelset 

järjestust, kui teha linnukese „Show in Start Rank order“ ette.

• Mängijaid on võimalik turniirieelses järjestuses käsitsi kas ettepoole või 

tahapoole paigutada vajutades „No-1“ või „No+1“. Lõpetamisel vajutada 

„Ok“.







Koefitsendid

• Points (game-points) [1] – partiipunktid. Võistkondlike turniide puhul.

• Fide Tiebreak (Progressive Score) [8] – iga vooru järgne liidetud punktide 
summa.

• Buchholz (variabel with parameter) [37] – vastaste punktide summa. 
Bucholzi koefitsiendide muutmiseks klikata koefitsiendil ja vajutada 
"Change Parameter".

• Sonneborn-Berger [52] – ehk Berger. Kasutatakse reeglina ringsüsteemis 
läbiviidavate turniiride puhul.

• Match Points (variable) [44] – matšipunktid. Võitkondlike turniiride puhul. 

• Direct encounter (the results of the players in the same point group) [11] –
punktide arv sama punktigrupi mängijate vastu. Näiteks 2.-4. koha 
jagamise puhul.





Paarimine

• Paarimiseks tuleb valida ülevalt loetelust “Pairings” � „Computer
pairings“.

• Ilmub ette aken, milles saate valida, milliste malenditega mängib esimest 
asetust omav mängija (Color no.1). Seejärel vajutage „Start“, pärast mida 
teeb programm automaatselt paarimise ning nüüd võite vajutada „Ok“.

• Kui ilmeb, et paarimisel on tekkinud viga (vaja manuaalselt loosida), saab 
seda muuta, kui vajutada „Pairings“ � „Set new player“.

• Set new player – pärast esialgse paarimise sooritamist on võimalik teha 
loosis muudatusi.

• „Set new player“ valikus saab käsitsi määrata paarid, kui valida vasakul 
olevast loetelust kaks nime ning seejärel vajutada „pair“ vastavalt sellele, 
millist värvi malenditega antud paar mängima peab. Valitud paare saab 
eemaldada, kui valida paar ning vajutada „Remove pairing“. Voorus saab 
vabaks jätta kui vasakult loetelust valida mängija ning vajutada „set bye“. 
Kui paarid määratud, vajutada „Close“.



• Manual pairings – käsitsi loosimine
• Exclude player – mängija mitte sisseloosimine, kui on eelnevalt teada, et 

mingis kindlas voorus mängija ei saa osaleda. Valides ilmub ette aken, 
milles saab teha linnukese selle vooru ette, milles mängijat sisse ei loosita. 
Pärast valiku tegemist vajutage „Ok“.

• Give player bye – mängija vabaks jätmine. Seda saab valida vaid juhul, kui 
mängijaid on paarituarv. Seejärel ilmub aken mängijate nimedega. Valida 
mängija, kelle soovite järgmises voorus vabaks jätta ning vajutada tema 
nimel kaks korda. Ilmub uus aken, milles küsitakse, kas soovite mängija 
vabaks jätta, kui soovite, vajutage „Yes“.  Kui see tehtud, vajutage „Ok“.

• Re-activate player – kui valisite „exclude player“ aknas, et mõnda mängijat 
mitte sisse loosida, siis nüüd ilmuvad need mängijad uues aknas. Antud 
aknas on võimalik muuta seda, kui märkisite varasemalt, et mõni mängija 
ei saa mõnes kindlas voorus osaleda. Vajutades etteilmuval mängija nimel 
(kui eelnevalt olete märkinud, et mingit mängijat teatud voorus mitte sisse 
loosida), siis ilmub ette sarnane aken nagu oli „Exclude player“ puhul. 
Lõpetamisel vajutage „Ok“.

• Forbidden pairing – võimalus valida mängijad, keda kokku ei paarita. 
Vajutades mängija nimel, ilmub ette kast, milles saab teha linnukese 
nende mängijate nimede ette, kellega eelnevalt valitud mängijat turniiri 
jooksul kokku ei paarita. Pärast valiku tegemist ning sulgemisel vajutage 
„Ok“.









Tulemuste sisestamine

• Pärast paarmist, saab tulemusi sisestada vajutades „Input“ � „Enter 
results“ või vajutada ikoonil „1:0“. Pärast seda avaneb tulemuste 
sisestamise aken. Tulemusi saab sisestada kasutades vasakul pool toodud 
ikoone või vajutades oma arvuti klaviatuuril klahve:

• 1 – valge võit
• 2 – viik
• 3 – musta võit
• 4 – valgele mänguta võit
• 5 – mustale mänguta võit
• 6 – mõlemad mängijad saavad 0 punkti (nt kui mõlemad mängijad 

puuduvad)
• Kui näiteks valgete malenditega mängija ei ole õigeks ajaks ilmunud laua 

juurde ning seetõttu kaotab, tuleb kasutada ikoon „OF:1F“ ehk must saab 
punkti ilma mänguta. Juhul, kui mustade malenditega mängija ei ole 
õigeks ajaks ilmunud laua juurde ning seetõttu kaotab, tuleb kasutada 
valida ikoon „1F:OF“ ehk valge saab punkti ilma mänguta.



... Võistkondlike turniiride puhul

• Mängijate järjestuse nägemiseks tuleb valida "Players (standard)". 

• Mängijate järjekorra valimiseks tuleb valida paremalt „Pairings". 

• Tähtis on valida võistkond (Team1=vasakul, Team2=paremal).

• Mängija saab eemaldada ning laua tühjaks jätte, kui valida "no player on 
this board„.

• NB ! Esimese võistkonna viimase mängija valimisel toimub automaatne 
üleminek teise võistkonna mängijatele.







Tabel ja printimine

• Tuleb valida ülevalt loetelust “Lists”.

• Veerge saab lisada või eemaldada, kui valida tabel ning 
edasi „Print menu“ –> "Define new List“.

• Ilmub aken, milles küsitakse, kas soovitakse muuta 
esitusloendeid. Soovi korral vajutada „Yes“

• Nimetuse „Show“ all näidatakse tabelis andmeid, mille 
lahtrites on „Yes“.

• „No“ muutub, kui vajutada selle peale ning vajutada 
klaviatuuril tähte „Y“. „Yes“ muutub, kui valida täht „N“.

• Kui valikud tehtud, vajutada „End“.







Võistluse üleslaadimine 
chess.results.com-i

• Ülevalt loetelust tuleb valida „Internet“ �
„Upload tournament to Chess-Results.com“.

• Seejärel kantakse turniiri andmed üles Chess-
Results.com-i.

• Turniiri andmeid on võimalik üles laadida igal 
hetkel ehk seda ei pea tegema ainult turniiri 
lõpus, vaid võib teha ka pärast iga vooru 
paarimist/tulemuse sisestamist.




