ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1 Καταρτίζουμε μία λίστα με τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων στο τουρνουά.
2 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (www.greekscrabble.gr)
3 Από το μενού ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ SCRABBLE επιλέγουμε ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
4 Ανοίγει η δεύτερη ιστοσελίδα της ΠΕΣ, στην οποία καταχωρούνται όλα τα επίσημα,
βαθμολογημένα από την ΠΕΣ τουρνουά (φωτ. 1)

5 Από το μενού «Παίκτες» επιλέγουμε «Λίστα όλων των παικτών αλφαβητικά». Ανοίγει λίστα
όλων των καταχωρημένων παικτών αλφαβητικά (φωτ. 2)

6 Ελέγχουμε προσεχτικά τη λίστα που καταρτίσαμε (βήμα 1) κάνοντας αντιπαραβολή με τη
λίστα της φωτ. 2. Πιο αναλυτικά, έστω ότι το τουρνουά μας θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2022.
Αυτό που ελέγχουμε είναι η στήλη «Λήξη». Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι παίκτες που
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα μας (βήμα 1) είναι ενεργοί. Π.χ. στην παραπάνω φωτ. 2
βλέπουμε ότι όσοι έχουν «λήξη» μεταγενέστερη της σημερινής (Ιούλ 2022, Ιούλ 2023, Ιούλ
2024) είναι ενεργοί, ενώ αντιθέτως όσοι έχουν λήξη παλαιότερων ετών είναι ανενεργοί.
7 Εάν κατά την αντιπαραβολή που κάναμε στο βήμα 6 διαπιστώσουμε ότι στη λίστα των
συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνονται ένας ή και περισσότεροι ανενεργοί παίκτες, τότε θα πρέπει
να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον διαχειριστή (administrator) Νίκο Φουστέρη, ούτως ώστε να
τους καταστήσει και πάλι ενεργούς. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από τον
διαχειριστή και όχι από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
8 Όταν μας ειδοποιήσει ο διαχειριστής ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι παίκτες που του ζητήσαμε,
κάνουμε ανανέωση ή refresh ή «επαναφόρτωση της σελίδας», για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως
έχουν ενεργοποιηθεί, δηλαδή ενώ κάποιος είχε λήξη π.χ. Ιούλ 2011, τώρα θα παρατηρήσουμε
ότι έγινε Ιούλ 2024.
9 Προσέχουμε πάρα πολύ να μην κάνουμε διπλοεγγραφή. Π.χ. εάν έχει εμφανιστεί στο
τουρνουά κάποιος που δηλώνει ότι λέγεται Μήτρακας Αλέξης και εμείς στη λίστα της ΠΕΣ
βλέπουμε «ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για το ίδιο
ακριβώς πρόσωπο και να μην κάνουμε εγγραφή νέου παίκτη.
10 Εάν κάποιος παίκτης της λίστας των συμμετεχόντων που καταρτίσαμε στο βήμα 1 δεν
περιλαμβάνεται στη λίστα της φωτ. 2, αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετείχε ποτέ σε επίσημη,
βαθμολογημένη από την ΠΕΣ διοργάνωση (τουρνουά, πρωτάθλημα, κύπελλο κλπ.). Θα δούμε
παρακάτω στα βήματα 28, 29, 30, 31, 32 το πώς καταχωρούμε έναν νέο παίκτη.

11 Έχουμε βεβαιωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι πλέον ενεργοί. Είπαμε ότι εάν υπάρχουν
εντελώς νέοι παίκτες, θα δούμε παρακάτω (βήματα 28, 29, 30, 31, 32) το πώς ακριβώς τους
καταχωρούμε.
12 Πατάμε πάνω δεξιά στο «Είσοδος εξουσ. χρηστών»
13 Ανοίγει η φόρμα αναγνώρισης χρήστη (φωτ. 3)

14 Εισάγουμε στα πεδία «Login» και «Password» τους κωδικούς που μας έχει δώσει ο
διαχειριστής (administrator) Νίκος Φουστέρης. Σημ.: ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης
(διοργανωτής σύλλογος) έχει και διαφορετικούς κωδικούς. Στη συνέχεια πατάμε στο κουμπί
«Είσοδος».
15 Αφού μπήκαμε λοιπόν ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες, βάζουμε τον κέρσορα πάνω αριστερά
στο μενού «Τουρνουά» (χωρίς να κάνουμε κλικ) και ανοίγει μία drop down list με ένα υπομενού
6 επιλογών (φωτ. 4)

16 Επιλέγουμε το 2ο από πάνω, δηλαδή κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή νέου τουρνουά», οπότε
ανοίγει η φόρμα που βλέπουμε στην παρακάτω φωτ. 5:

17 Τώρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας αυτής, διότι
αν γίνει λάθος, δεν είναι καθόλου εύκολο να διορθωθεί, θα χρειαστεί πολύωρη και κοπιώδης
εργασία του διαχειριστή πάνω στον κώδικα προγραμματισμού.
18 Στο πεδίο «Σύντομο όνομα τουρνουά» γράφουμε χωρίς κενά την κωδική ονομασία του
τουρνουά. Όλοι οι χαρακτήρες είναι ελληνικά και κεφαλαία, εκτός από το μικρό όμικρον που
ακολουθεί τον αριθμό. Το σύντομο όνομα τουρνουά δεν θα πρέπει να διαφέρει από
προηγούμενα του ιδίου διοργανωτή στην ίδια πόλη, με εξαίρεση φυσικά τον αριθμό.
Παραδείγματα:
14οΑΘΗ, 15οΑΘΗ, 16οΑΘΗ κ.ο.κ.
2οΕΣΘ, 3οΕΣΘ, 4οΕΣΘ κ.ο.κ.
7οΡΟΔ, 8οΡΟΔ, 9οΡΟΔ κ.ο.κ.
2οΜΗΛ, 3οΜΗΛ κ.ο.κ.
2οΣΕΡ, 3οΣΕΡ κ.ο.κ.
Από την πρακτική αυτή εξαιρούνται τα πανελλήνια πρωταθλήματα και τα Grand Prix. Στα μεν
πανελλήνια πρωταθλήματα δεν βάζουμε το μικρό όμικρον αμέσως μετά τον αριθμό, αλλά
βάζουμε στο τέλος ένα μικρό άλφα ή βήτα, για να ξεχωρίζει η α΄ κατηγορία από τη β΄.
Παραδείγματα:
18ΠΠΣα, 18ΠΠΣβ, 19ΠΠΣα, 19ΠΠΣβ, 20ΠΠΣα, 20ΠΠΣβ κ.ο.κ.
Στα δε Grand Prix χρησιμοποιούμε αριθμό, μικρό όμικρον και κεφαλαία λατινικά.
Παραδείγματα:
5οGP, 6οGP, 7οGP, 8οGP κ.ο.κ.
19 Στο πεδίο «Αναλυτικό όνομα τουρνουά» γράφουμε την πλήρη ονομασία.
Παραδείγματα:
8ο Τουρνουά Σκραμπλ Αθηνών, 2ο Τουρνουά Scrabble Μήλου, 5ο Grand Prix Scrabble 2022,
18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ - Α κατηγορία, 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ Β κατηγορία κλπ.
20 Στο πεδίο «Τόπος διεξαγωγής» γράφουμε την ακριβή τοποθεσία που φιλοξενεί το τουρνουά
και την πόλη.
Παραδείγματα:
Ξενοδοχείο Φίλιππος, Λιβαδειά
Candia Hotel, ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Melastron, Ελασσόνα
Δασικό Χωριό Λιβαδάκι, Μεγάλη Κάψη Φθιώτιδας
Κατασκήνωση Φτελιό, Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας
Λέσχη Αξιωματικών Καστοριάς
Άψης Hotel, Εμπόριο Εορδαίας
21 Στα πεδία «Ημερομηνία έναρξης τουρνουά» και «Ημερομηνία λήξης τουρνουά»
καταχωρούμε τις αντίστοιχες ημερομηνίες χρησιμοποιώντας τα εικονίδια με το καλεντάρι (κλικ
στο καλεντάρι για να ανοίξει και επιλογή ημερομηνίας).

22 Στο πεδίο «Αριθμός γύρων τουρνουά (χωρίς τελικό)» γράφουμε τον αριθμό των αγώνων
(γύρων) που θα διεξαχθούν στο τουρνουά μας.
23 Από το πεδίο «Διεξαγωγή τελικών» κάνουμε κλικ πάνω στο «Όχι».
24 Θα πρέπει να έχουμε αποθηκευμένη την αφίσα του τουρνουά στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή μας σε μορφή jpg. Το αρχείο δεν θα πρέπει να έχει μέγεθος μεγαλύτερο των
100KB, αλλιώς δεν πρόκειται να ανεβεί. Για σμίκρυνση αρχείων jpg υπάρχουν στο διαδίκτυο
άφθονες ιστοσελίδες που προσφέρουν ελεύθερα το εργαλείο resize. Από το πεδίο «Αφίσα»
πατάμε στο κουμπί «Επιλογή αρχείου», βρίσκουμε την αφίσα και κάνουμε διπλό κλικ πάνω της
για να ανεβεί.
25 Πατάμε στο κουμπί «Ενημέρωση». Ανοίγει πάνω πάνω ένα μικρό παράθυρο διαλόγου (Είσαι
σίγουρος ότι θέλεις να εισάγεις τα στοιχεία του τουρνουά; ) και πατάμε ΟΚ. Η ιστοσελίδα μάς
ενημερώνει ότι τα στοιχεία καταχωρήθηκαν (φωτ. 6).

26 Για να ελέγξουμε εάν ανέβηκαν όλα σωστά, από το μενού «Τουρνουά» επιλέγουμε
«Προβολή Τουρνουά», οπότε βλέπουμε πάνω πάνω σε πράσινο φόντο το νέο τουρνουά που
μόλις πριν από λίγο στήσαμε (φωτ. 7).

27 Πατάμε στο κουμπί 1οTEST για να ελέγξουμε τα στοιχεία. Γράψαμε 1οTEST, Εικονικό
τουρνουά εξάσκησης, Ξενοδοχείο «Η ωραία θέα», Κάτω Αφιωνίτικα, Έναρξη: 11/06/2022, Λήξη:
12/06/2022, Αριθμός γύρων τουρνουά 4 χωρίς τελικό και ανεβάσαμε και την αφίσα (φωτ. 8).

28 Είχαμε πει στο βήμα 10 ότι μπορεί να έχουμε κάποιον νέο παίκτη. Ο παίκτης αυτός, κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής του, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσει και την πόλη στην
οποία κατοικεί. Μόλις μας ενημερώσει, πατάμε πάνω δεξιά στο μενού «Πόλεις/Όμιλοι» για να
ελέγξουμε εάν ο τόπος κατοικίας του συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις που είναι καταχωρημένες
(φωτ. 9).

29 Αν ο νέος παίκτης κατοικεί σε μία από τις πόλεις που είναι ήδη καταχωρημένες, τότε
παραλείπουμε τα βήματα 29 και 30. Αν όμως κατοικεί σε πόλη που δεν είναι καταχωρημένη,
τότε από το μενού «Όμιλοι» (αριστερά, δίπλα στο μενού Τουρνουά), επιλέγουμε «Εισαγωγή
νέας πόλης προέλευσης παίκτη» (φωτ. 10).

30 Γράφουμε την πόλη (π.χ. Μεσολόγγι) και το σύντομο όνομα (π.χ. ΜΕΣ) και μετά πατάμε στο
κουμπί «Αποστολή στοιχείων».
31 Από το μενού «Παίκτες» επιλέγουμε «Εισαγωγή νέου παίκτη» (φωτ. 11)

32 Συμπληρώνουμε τα πεδία «Επώνυμο» και «Όνομα» με ελληνικά κεφαλαία. Από το πεδίο
«Πόλη / Όμιλος» πατάμε το βελάκι για να ανοίξει η drop down list με όλες τις πόλεις, οπότε
επιλέγουμε αντιστοίχως. Μετά πατάμε στο κουμπί «Ενημέρωση».
33 Αφού βεβαιωθούμε ότι έχουμε εισάγει στο σύστημα όλους τους νέους παίκτες, τότε από το
μενού «Τουρνουά» επιλέγουμε «Προσθήκη παικτών σε τουρνουά», οπότε εμφανίζεται λίστα
όλων των παλαιότερων τουρνουά του ιδίου διοργανωτή (φωτ. 12).

34 Τα τουρνουά που έχουν στα δεξιά ένα κόκκινο ΟΧΙ είναι κλειδωμένα από τον διαχειριστή,
άρα δεν μπορούμε να τα επιλέξουμε, ενώ το πάνω πάνω τουρνουά που έχει στα δεξιά ένα
πράσινο ΝΑΙ είναι ξεκλείδωτο. Πατάμε λοιπόν πάνω στο κουμπί «1οTEST».
35 Εμφανίζεται τώρα μία ονοματική λίστα με αλφαβητική ταξινόμηση, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ενεργοί παίκτες (φωτ. 13).

36 Όπως παρατηρούμε στην παραπάνω φωτ. 13, υπάρχει στα δεξιά η στήλη «Επιλογή», όπου
για τον κάθε παίκτη υπάρχει και ένα μικρό κουτάκι. Ξεκινούμε λοιπόν να επιλέγουμε έναν έναν
όλους όσους θα συμμετάσχουν στο τουρνουά μας, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι τους.
Θα παρατηρήσουμε τώρα ότι τα ονόματα που κλικάρουμε κιτρινίζουν και στο κουτάκι τους
εμφανίζεται ένα μπλε τικ (φωτ. 14).

37 Αφού κλικάρουμε όλους τους συμμετέχοντες, πατάμε κάτω αριστερά στο κουμπί
«Ενημέρωση». Μόλις πατήσουμε «ενημέρωση», ανοίγει πάνω πάνω ένα μικρό παράθυρο
διαλόγου (Όλα τα δεδομένα αγώνων που έχουν καταχωρηθεί έως τώρα θα διαγραφούν!!! Είσαι
σίγουρος ότι θέλεις να ενημερώσεις τους παίκτες του τουρνουά; ) και πατάμε ΟΚ (φωτ. 15).

38 Αμέσως μετά, η ιστοσελίδα μάς ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
καταχώρησης των συμμετεχόντων στο τουρνουά μας. Βλέπουμε τώρα όλους όσους
καταχωρήσαμε με αλφαβητική σειρά (φωτ. 16).

39 Το ίδιο περίπου θα δούμε αν από το μενού «Τουρνουά» επιλέξουμε «Προβολή τουρνουά»
και ακολούθως πατήσουμε στο κουμπί 1οTEST και μετά στο κουμπί «Συμμετ. Παίκτες». Η μόνη
διαφορά είναι ότι απουσιάζει η στήλη «Βαθμοί» (ratings). Όπως βλέπουμε στην παραπάνω
φωτ. 16, οι συμμετέχοντες στο τουρνουά μας είναι 27 παίκτες, άρα μονός αριθμός. Αυτό
σημαίνει ότι σε κάθε γύρο ένας παίκτης (διαφορετικός σε κάθε γύρο) θα κάνει «bye», δηλαδή
άνευ αγώνος.
40 Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η κλήρωση του 1ου γύρου. Θα πρέπει ο υπεύθυνος της κλήρωσης
να μας γνωστοποιήσει τα ζευγάρια του 1ου γύρου, ούτως ώστε να τα καταχωρήσουμε και στην
ιστοσελίδα αυτή. Από το μενού «Τουρνουά» επιλέγουμε «Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων
τουρνουά» και μετά πατάμε πάνω πάνω στο κουμπί 1οTEST. Τώρα η εικόνα που έχουμε
μπροστά μας είναι αυτό που βλέπουμε στην παρακάτω φωτ. 17.

41 Παρατηρούμε κάτω κάτω γράφει Γύρος 1ος και από κάτω έχει 6 κουμπιά. Πατάμε στο κουμπί
«Καταχώρηση ζευγαριών», οπότε ανοίγει η φόρμα που βλέπουμε στην παρακάτω φωτ. 18.

42 Υπάρχουν 14 τραπέζια και συνεπώς 28 λευκά μακρόστενα κουμπιά. Στο καθένα γράφει
αριστερά «Επιλέξτε…», στο μεσαίο λευκό τμήμα δεν γράφει τίποτε και στο δεξί άκρο βλέπουμε
ένα μικρό βελάκι. Πατώντας οπουδήποτε μέσα στο κάθε κουμπί, ανοίγει μία drop down list με
την αλφαβητική λίστα των συμμετεχόντων και κάτω κάτω υπάρχει και η επιλογή bye. Στο τέλος
θα πρέπει να πατήσουμε κάτω αριστερά στο κουμπί «Ενημέρωση». Θα ανοίξει πάνω πάνω ένα
μικρό παράθυρο διαλόγου (Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να προσθέσεις τα ζευγάρια στον παρόντα
γύρο; ) και πατάμε ΟΚ. Η ιστοσελίδα μάς ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά (φωτ. 19).

43 Κλείνουμε πατώντας το κόκκινο Χ που βλέπουμε και στην παραπάνω φωτ. 19. Τώρα
βλέπουμε αυτά ακριβώς που βλέπαμε και στη φωτ. 8. Αν όμως πατήσουμε στο κουμπί «Γύρος
1» θα εμφανιστούν τα 13 ζευγάρια του 1ου γύρου και στο τραπέζι 14 θα φαίνεται αυτός που θα
κάνει bye (φωτ. 20).

44 Κλείνουμε πατώντας πάνω δεξιά το κόκκινο Χ ή εναλλακτικά κάτω κάτω στη λέξη
«Κλείσιμο».
45 Όταν αρχίζουν να καταφθάνουν στη Γραμματεία τα πρώτα φύλλα αγώνα, μπορούμε να
ξεκινήσουμε και την καταχώρηση των σκορ, των σκραμπλ και των μεγάλων λέξεων. Από το
μενού «Τουρνουά» επιλέγουμε «Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων τουρνουά» και μετά πατάμε
πάνω πάνω στο κουμπί 1οTEST. Τώρα η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι αυτό που
βλέπαμε στην παραπάνω φωτ. 17.
46 Πατάμε στο κουμπί «Καταχώρηση σκορ», οπότε ανοίγει η φόρμα που βλέπουμε στην
παρακάτω φωτ. 21

47 Μαρκάρουμε το μηδενικό στον Παίκτη Α στο τραπέζι 1, οπότε το μηδενικό γίνεται μπλε.
Πληκτρολογούμε το σκορ και μετά πατάμε στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο Tab (βρίσκεται στα
αριστερά). Παρατηρούμε ότι αυτομάτως γίνεται μπλε το μηδενικό του παίκτη Β στο τραπέζι 1.
Πληκτρολογούμε το σκορ. Πατώντας και πάλι το Tab, παρατηρούμε ότι αυτομάτως γίνεται μπλε
το μηδενικό του παίκτη Α στο τραπέζι 2. Πληκτρολογούμε το σκορ, πατάμε tab κ.ο.κ. Στο τέλος,
αφού εισαχθούν όλα τα σκορ πατάμε κάτω αριστερά στο κουμπί «Ενημέρωση». Θα ανοίξει
πάνω πάνω ένα μικρό παράθυρο διαλόγου (Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να προσθέσεις τα σκορ
στον παρόντα γύρο; ) και πατάμε ΟΚ. Η ιστοσελίδα μάς ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά (φωτ.
22).

48 Κλείνουμε πατώντας το κόκκινο Χ που βλέπουμε και στην παραπάνω φωτ. 22. Τώρα
βλέπουμε αυτά ακριβώς που βλέπαμε και στη φωτ. 17. Πατάμε στο κουμπί «Καταχώρηση
σκραμπλ» και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το βήμα 47. Στο τέλος, αφού εισαχθούν όλα
τα σκραμπλ πατάμε κάτω αριστερά στο κουμπί «Ενημέρωση». Θα ανοίξει πάνω πάνω ένα
μικρό παράθυρο διαλόγου (Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να προσθέσεις τα σκραμπλ στον παρόντα
γύρο; ) και πατάμε ΟΚ. Η ιστοσελίδα μάς ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά.
49 Κλείνουμε πατώντας το κόκκινο Χ που βλέπουμε και στην παραπάνω φωτ. 22. Τώρα
βλέπουμε αυτά ακριβώς που βλέπαμε και στη φωτ. 17. Πατάμε στο κουμπί «Καταχώρηση μεγ.
λέξεων» και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το βήμα 47. Καταχωρούμε όμως μόνο τις λέξεις
που είναι πάνω από 100 πόντους. Στο τέλος, αφού εισαχθούν όλες οι «100άρες» πατάμε κάτω
αριστερά στο κουμπί «Ενημέρωση». Θα ανοίξει πάνω πάνω ένα μικρό παράθυρο διαλόγου
(Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να προσθέσεις τις μεγ. λέξεις στον παρόντα γύρο; ) και πατάμε ΟΚ. Η
ιστοσελίδα μάς ενημερώνει ότι όλα πήγαν καλά.
50 Κλείνουμε πατώντας το κόκκινο Χ. Πατάμε στο κουμπί «Υπολογισμός στατιστικών».
Εμφανίζεται η ενημέρωση που βλέπουμε στην παρακάτω φωτ. 23.

51 Κλείνουμε πατώντας πάνω δεξιά το κόκκινο Χ ή εναλλακτικά κάτω κάτω στη λέξη
«Κλείσιμο». Πατάμε ανανέωση ή refresh ή «επαναφόρτωση της σελίδας». Θα ανοίξει πάνω
πάνω ένα μικρό παράθυρο διαλόγου (Στη σελίδα που αναζητάτε χρησιμοποποιήθηκαν
πληροφορίες που καταχωρίσατε. Αν επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα ίσως επαναληφθούν
ενέργειες που εκτελέσατε. Θέλετε να συνεχίσετε; ). Πατάμε «Συνέχεια». Τώρα παρατηρούμε ότι
έχουν προστεθεί και όλα τα κουμπιά για τον 2ο γύρο (φωτ. 24).

52 Τώρα μπορούμε να πάμε και πάλι στο μενού «Τουρνουά» και να επιλέξουμε «Προβολή
τουρνουά» και στη συνέχεια να πατήσουμε στο κουμπί 1οTEST. Βλέπουμε και πάλι αυτό που
βλέπαμε στη φωτ. 8. Τώρα όμως όλα τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω κάτω στη σειρά «Γενικά
στατιστικά» έχουν πλέον περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πατήσουμε οποιοδήποτε
από τα κουμπιά Βαθμολογία, Στατιστικά, Σκραμπλ, Διαφ. πόντων, Μεγ. Λέξεις, Μ.Ο. σκορ και
να δούμε το περιεχόμενό τους. Επιπροσθέτως, μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Γύρος 1
και να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα.
53 Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η κλήρωση του 2ου γύρου. Θα πρέπει ο υπεύθυνος της κλήρωσης
να μας γνωστοποιήσει τα ζευγάρια του 2ου γύρου, ούτως ώστε να τα καταχωρήσουμε και στην
ιστοσελίδα αυτή. Από το μενού «Τουρνουά» επιλέγουμε «Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων
τουρνουά» και μετά πατάμε πάνω πάνω στο κουμπί 1οTEST. Τώρα η εικόνα που έχουμε
μπροστά μας είναι αυτό που βλέπουμε στην παραπάνω φωτ. 24.
54 Ακολουθούμε ξανά όλα τα βήματα 41 – 51 (καταχώρηση αποτελεσμάτων 1ου γύρου), με τη
διαφορά ότι τώρα πλέον καταχωρούμε αποτελέσματα για τον 2ο γύρο. Ομοίως, συνεχίζουμε
μέχρι να καταχωρήσουμε και τα αποτελέσματα του τελευταίου γύρου (δηλ. του 4ου στο
παράδειγμά μας).

55 Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να γίνουν λάθη.
Τελειώσαμε την καταχώρηση των δεδομένων στον τελευταίο γύρο και έχουμε πατήσει και το
κουμπί «Υπολογισμός στατιστικών». Τώρα όμως ΔΕΝ πρέπει να πατήσουμε ανανέωση ή
refresh ή «επαναφόρτωση της σελίδας». Τώρα πλησιάζουμε στο τέλος. Το μόνο που απομένει
είναι να πατήσουμε το κουμπί που είναι αμέσως δεξιότερα από τον «Υπολογισμό στατιστικών»,
να πατήσουμε δηλαδή στο «Τροποποίηση βαθ. Bucholz». Ανοίγει τώρα η φόρμα που βλέπουμε
στην παρακάτω φωτ. 25

56 Όπως και το προηγούμενο βήμα, έτσι κι εδώ το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα
πρέπει επ’ ουδενί να γίνουν λάθη. Θα πρέπει ο υπεύθυνος των κληρώσεων να προβάλει στον

υπολογιστή του την τελική βαθμολογία, όπως ακριβώς την δίνει το πρόγραμμα των κληρώσεων.
Δίπλα του βρίσκεται σε άλλον υπολογιστή ο υπεύθυνος καταχώρησης των αποτελεσμάτων στο
διαδίκτυο. Θα πρέπει ο υπεύθυνος των κληρώσεων να διαβάζει αργά αργά τα ονόματα από τη
βαθμολογία, τους βαθμούς (νίκες) του καθενός, καθώς επίσης και τους βαθμούς Bucholz. Ο
υπεύθυνος καταχώρησης αποτελεσμάτων ελέγχει πολύ προσεκτικά τη στήλη Bucholz της
παραπάνω φωτ. 25 και επεμβαίνει όπου χρειαστεί διορθώνοντας τις τιμές. Μαρκάρουμε μέσα
στο πεδίο, σβήνουμε την προηγούμενη τιμή και γράφουμε την καινούργια. Προσοχή: Όλοι οι
αριθμοί Bucholz απεικονίζονται υποχρεωτικά με ένα δεκαδικό (τιμές δεκαδικού 0 και 5). Δεν
χρησιμοποιούμε το κόμμα, αλλά την τελεία. Παραδείγματα βαθμών Bucholz: 12.0 - 11.5 11.0 - 10.0 - 9.5 κλπ. Στο τέλος πατάμε και πάλι κάτω αριστερά στο κουμπί «Ενημέρωση»
και ΟΚ.
57 Πατάμε πάνω δεξιά «Αποσύνδεση». Τώρα τελειώσαμε με την εισαγωγή δεδομένων ή την
τροποποίησή τους και μπορούμε από το μενού «Τουρνουά» να επιλέξουμε το κουμπί 1οTEST
και μετά να πατήσουμε σε οποιονδήποτε από τους γύρους 1, 2, 3, 4 (βλ. στις παρακάτω φωτ.
26, 27, 28, 29) ή να επιλέξουμε οποιοδήποτε από τα κουμπιά Στατιστικά (φωτ. 30), Βαθμολογία
(φωτ. 31), Σκραμπλ, Διαφ. πόντων, Μεγ. Λέξεις, Μ.Ο. σκορ και να δούμε το περιεχόμενό τους.

