Börja med att gå till egen cup-fliken och planeringsfas
Dubbelklicka på planering av egen cup sedan nästa
Ställ in klass – välj lottningsmallar från ”kopiera från mall” Skulle du ha ojämnt antal lag i en klass ex 8 lag – välj 4
grupper med 4 lag och deleta 4:e laget i grupp D. Ställ in speltid (i gruppspel) och hel plan.
(ÄNDRA INTE LAGNAMN HÄR!)
VÄLJ NÄSTA…

I nästa bild har du grupperna till vänster och slutspel framför dig.
Välj blixten upp till höger

Klicka i hur du vill att lagen ska gå vidare 1:an och 2:an till A-slutspel, 3:an och 4:an till B-slutspel. Klicka på skapa
förslag. Nu har Cumap skapat spelordningen genom att dragit linjer mellan gruppspel och slutspel ex i rött 1:an i
grupp A går till kvartsfinal 1 och möter där 2:an från grupp 4. Vill du ha matcxh om 3:e pris drar du F (i semi 1) till
HL (hemmalag) i match om 3:e plats osv.
När du är nöjd kan du spara mall
Annars fortsätt genom att validera

Klicka sedan på nästa högst upp i mitten och sedan nästa.
Nu har du skapat spelordningen för en klass. Välj ny klass för att fortsätta med dina andra klasser och gör samma för
dem.
När du har alla klasser klara klickar du i alla klasser och väljer tidsberäkna. Då får du upp denna bild men du har fler
flikar längst upp till vänster. Gör exakt samma inställningar som jag gjort (för att du ska kunna placera ut manuellt)
Plannamn, speltid, datum kan jag inte men det kan du!
Ska Cumap göra hela lottningen ställer man in mer noggrant.
DET HÄR FÅR DU GÖRA FÖR VARJE KLASS (flik) du har…
Klicka sedan på Beräkna tidåtgång.

Klicka på nästa…
Klicka på OK!
Klicka på KLAR
Klicka på JA
Klicka på Klar

Nu är du i ”aktivitetskalendern”
Först lite inställningar…
Välj plan och klicka i Red (ska vara gulmarkerad) på de planer du vill visa och arbeta med.
I Zoom, timeline kan du ställa in käänslighet i minuter, zoom och klockslagsvisning. SPARA

Här kan du manuellt finjustera selprogrammet via ”drag-and-drop” Spara när du är klar och sedan avsluta.

Dubbelklicka på ”placera ut lagnamn efter lottning”
Välj klass – då dyker dina anmälda lag upp till vänster. De kan du sedan ”dra” över till högersidan i rätt grupp.
Uppdatera sedan klassen och välj en ny.
När du är klar avsluta.

Nu har du ett spelprogram och kan fortsätta med kontrollera planer (byta ut planernas benämningar)
Skapa matchnummer
Validera cupen
Skicka upp klasserna på webben
Skapa spelprogram i excel…
Med vänlig hälsning
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