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1. O PROGRAMIE
Program ChessArbiter Pro 2016 jest programem komputerowym wspomagającym sędziów
w prowadzeniu turniejów szachowych. Program pracuje w środowisku Windows. Minimalne wymagania
systemowe dla prawidłowej pracy programu:
 CPU 1GHz,
 512 MB RAM (zalecane 2 GB lub więcej),
 rozdzielczość ekranu 1280x800,
 Przeglądarka MS Internet Explorer 8.0.
Program posiada dwie opcje: turniej indywidualny oraz drużynowy, umożliwia prowadzenie turniejów
w systemie szwajcarskim lub kołowym. W programie możemy pracować korzystając z silnika kojarzeń
JaVaFo lub wbudowanego silnika ChessArbiterPro. Program pozwala na prowadzenie turnieju z dowolną
ilością rund i zawodników. Co więcej, można prowadzić kilka turniejów jednocześnie. W prosty sposób
program pozwala na utworzenie serwisu turniejowego z możliwością publikacji na serwerze ChessArbiter.

2. NAWIGACJA
Łatwe poruszanie sie po programie:
 Menu
 skróty

3. NOWY TURNIEJ INDYWIDUALNY
Aby rozpocząć nowy turniej wybieramy: Plik  Nowy. Pojawi się następujące okno:

Teraz możemy łatwo wybrać Turniej indywidualny i potwierdzić
naciskając OK.

3.1. DANE

TURNIEJOWE

Nowy turniej zostanie utworzony. Należy teraz uzupełnić dane turniejowe. Wybieramy z Menu:
Turniej  Dane opisowe turnieju...
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Pojawi się następujące okno:

3.1.1. PODSTAWOWE DANE - NAZWA TURNIEJU, SYSTEM GRY, ILOŚĆ RUND
Informacje te można wypełnić w zakładce Dane turniejowe.

1 Nazwa turnieju
2 Data
3 Miejsce
4 Liczba rund

Należy ręcznie wpisać nazwę turnieju
Wpisujemy ręcznie datę rozpoczęcia i zakończenia turnieju w formacie
(RRRR-MM-DD) lub naciskamy ikonę
i wybieramy z kalendarza
Wpisujemy ręcznie miejsce rozgrywania turnieju.
Wpisujemy ręcznie ilość rund w turnieju.
UWAGA: Jeżeli wybrany został system kołowy nie trzeba uzupełniać tego pola.
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5

Sędzia
E-mail sędziego

6

Organizator
E-mail organizatora

Wpisujemy ręcznie nazwisko i imię sędziego.
UWAGA: Jeżeli zakupiłeś program z licencją sędziego nie można zmienić tego pola.
Pole jest wypełnione automatycznie dla licencjonowanego sędziego.
Wpisujemy ręcznie adres e-mail sędziego.
Wpisujemy ręcznie nazwę organizatora.
Uwaga: Jeżeli zakupiłeś program z licencją organizatora nie można zmienić tego pola.
Pole jest wypełnione automatycznie dla licencjonowanego organizatora.
Wpisujemy ręcznie adres e-mail organizatora.
Wpisujemy ręcznie tempo gry lub wybierz z zapisanych w programie:

Temp gry
7

System rozgrywek

8 Rodzaj szachów

Turniej
klasyfikacyjny
9
Turniej zgłoszony
do FIDE

Wybieramy jedno z następujących:
 Szwajcarski –
 Kołowy (rundowy) Wybieramy jedno z następujących:
 Szachy klasyczne
 Szachy szybkie
 Szachy błyskawiczne
 INNE
UWAGA: Wybór rodzaju gry jest bardzo ważny ze względu na sortowanie listy
startowej. W zależności od rodzaju gry program wybierze odpowiedni ranking ELO dla
zawodnika.
Zaznaczamy to pole jeżeli turniej ma być przeprowadzony zgodnie z regulaminem
klasyfikacyjno-rankingowym PZSzach (pokazane zostaną dodatkowe raporty)
Zaznaczamy to pole jeżeli turniej ma być liczony do rankingu ELO FIDE
(pokazane zostaną dodatkowe raporty)

3.1.2. PUNKTACJA TURNIEJU (TIE-BREAK)
W zakładce Tie-Break ustalamy kolejność punktacji
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Wybieramy maksymalnie 5 rodzajów punktacji tie-break. Kryterium 1 jest bardzo
ważne (zasadnicze). Następne to kryterium 2. Jeżeli chcesz zastosować tylko 3
kryteria to 4 i 5 kryterium pozostaw puste – wybierając pierwszą pustą wartość
z rozwijanej listy.

1

Punktacja zasadnicza
(główna)

2

Liczba dużych
punktów(meczowych)

Liczba małych
3 punktów
(cząstkowych)

4

Metoda FIDE
lipiec 2012

Następujące punktacje są dostępne:
 Suma punktów cząstkowych
 Buchholz
 Buchholz średni
 Buchholz średni 2 (bez 4 skr.)
 Buchholz cut-1
 Progress
 Liczba zwycięstw
 Ranking średni przeciwników
 Ranking średni przeciwników -1
 Sonnenborn Berger
 System Koya
 Bezpośredni pojedynek
 Duże punkty (meczowe)
 Wynik procentowy
 Ręczny Tie-Break– w celu zastosowania tej opcji naciśnij “Wprowadź
ręczny Tie-Braek..”. wybieramy, jeżeli chcemy ustawić inną wartość tiebreaku dla zawodnika
 Ranking uzyskany PZSzach (POL)
Punktacja dla turnieju drużynowego.
W tej sekcji ustalamy punktację dla zawodnika za:
(a) Pauzę
(b) walkower (+)
(c) ujemne za walkower (-).
Jeżeli nie chcemy używać wirtualnego przeciwnika dla nierozegranych partii odznacz to pole.
UWAGA: To pole jest automatycznie zaznaczone. Ustawiony domyślny system
w metodzie Tie-breaku wykorzystuje wirtualnego przeciwnika.

3.1.3. OPCJE RANKINGOWE
Otwieramy zakładkę Opcje turniejowe.
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1 Ranking ELO
Normy na
2 kategorie centralne
i okręgowe PZSzach
Normy na tytuły
3
międzynarodowe

Wpisujemy ręcznie:
 Minimum partii do obliczenia częściówek
 Dolny próg rankingowy
Opcji tej używamy dla turniejów klasyfikacyjno-rankingowych PZSzach. Ustalamy
w programie wysokość normy na kategorię do jakiej program ma obliczać zgodnie
z wymaganiami regulaminu klasyfikacyjno-rankingowym dla danego turnieju.
Ustalenie opcji dla turniejów międzynarodowych

3.1.4. HARMONOGRAM

1

Harmonogram
(terminarz) turnieju

Umieść
harmonogram na
2
stronie głównej
turnieju

Możemy użyć dwóch przycisków:
 Edytuj – ustalenie daty i godziny rund
 Usuń termin – usuwa datę i godzinę dla danej rundy
UWAGA: Jeżeli w harmonogramie jest pokazana błędna liczba rund przejdź do
pierwszej zakładki (Dane Opisowe i zmień liczbę rund w turnieju. Liczba rund zostanie
automatycznie poprawiona w harmonogramie.
Zaznaczamy tę opcję, jeżeli chcesz pokazać harmonogram na stronie głównej turnieju
Zaznaczamy tę opcję, jeżeli chcesz pokazać datę i godzinę rundy na kojarzeniach

Umieść termin
rundy w nagłówku
3
widoku "Kojarzenie
Par"
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3.1.5. USTAWIENIA PROGRAMU

Automatyczne
1
kopie zapasowe

wykonania automatycznej kopii zapasowej podajemy ścieżkę do dysku twardego lub
dysku flash USB. Wykonanie dodatkowej kopii zapasowej jest bardzo przydatne
w przypadku problemów z komputerem.

Ustawienia edycji
2 danych
zawodników

W tej części okno możemy wybrać sposób wyświetlania Nazwiska na liście startowej.
Możemy również wybrać dodatkowe ustawienia automatyczne dla zawodników.

3 Inne ustawienia

 Zaznaczamy opcję "Aktualizowanie wyników dla turniejów typu "mecz-rewanż""
jeżeli turniej jest rozgrywany na zasadzie gry meczowej (zawodnicy grają dwie
partie różnymi kolorami)
 Uzupełniamy pole “Wyświetlaj numery stolików zaczynając od numeru:"
decydując od którego numeru stolika rozpocząć dany turniej. Opcja ta jest
przydatna, gdy w jednym miejscu rozgrywane są 2 lub 3 różne turnieje i nie
chcemy, aby gracze pomylili numer stolika. Turniej A możemy rozpocząć od
numeru 1, turniej B od numeru 21, a turniej C od numeru 41. Numer stolika
będzie widoczny w widoku "Kojarzenie par".

4

Plik dla systemu
ITIS

Zaznaczamy tę opcję i uzupełniamy ścieżkę, aby utworzyć plik w systemie "ITIS".

3.2. POBIERANIE LISTY RANKINGOWEJ POLSKIEJ I FIDE
Przed wpisaniem zawodników na listy startowej, możemy pobrać z serwerów listy rankingowe
krajowe/FIDE. Wpisywanie zawodników na listę stanie się łatwiejsze. Będziemy mogli wybrać zawodnika
z listy i pobrać jego aktualne dane zawarte w pobranych plikach.
W celu pobrania polskiej listy rankingowej lub FIDE z Menu wybieramy Internet  Pobierz POLSKĄ listę
rankingową.../Pobierz listę rankingową FIDE...:
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Po otwarciu nowego okna nie trzeba nic zmieniać, należy potwierdzić wybór za pomocą przycisku OK.
Jeżeli nie chcemy importować listy rankingowej ELO z serwera FIDE, możemy wybrać opcję wczytania listy
z dysku lokalnego podając ścieżkę dostępu do pliku. W tym celu wybieramy opcję:
Wczytaj listę rankingową FIDE z dysku lokalnego (txt).

Analogicznie użyj Pobierz POLSKĄ listę rankingową... poprzez otwarcie z Menu Internet.

3.3. DANE ZAWODNIKÓW
Czy wszystkie informacje na temat turnieju zostały już zrobione? Teraz czas na dodanie zawodników.
W tym celu wybieramy z Menu: Turniej  Wstępne dane o zawodnikach...

3.3.1. DODANIE ZAWODNIKÓW
Po przejściu do wstępnych danych o zawodnikach, możliwe że pokaże się następujące okno:

Naciskamy Tak ,jeżeli chcemy mieć możliwość podglądu zawodników przy dodawaniu ich do list
startowych z pobranych list rankingowych POLSKIEJ lub FIDE.
Naciskamy Nie ,jeżeli nie chcemy korzystać z pobranych list.
UWAGA: jeżeli wybraliśmy Tak możliwe, że program przestanie działać na kilka sekund. Jest to normalne
podczas wgrywania zewnętrznych list.
Główne okno dla dodawania zawodników wygląda następująco:
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1 Federacja
2 Woj.

Federacja zawodnika - wybieramy jedną z listy. Po wybraniu 3-literowego kodu kraju
wyświetli się pełna nazwa kraju.
Ręcznie wpisujemy województwo zawodnika, jeżeli jest taka potrzeba.
Uzupełnimy dane zawodnika. Wpisujemy najpierw nazwisko potem Imię. Jeżeli
aktywowaliśmy użyte listy rankingowe, to po wpisaniu nazwiska pokaże się lista
zawodników o tym nazwisku.

Spójrzmy na listę, wybieramy zawodnika którego szukamy klikając lewym przyciskiem
myszy. Następnie naciskamy Wstaw z listy, aby automatycznie wypełnić dane:

3

Dane personalne –
Nazwisko i Imię
Dane zawodnika uzupełnią się automatycznie:

Zawsze możemy sprawdzić datę pobranej listy:
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Dodawanie,
4 usuwanie,
szukanie

W celu dodania nowego zawodnika naciskamy Nowy zawodnik.
W celu usunięcia zawodnika wyświetlonego w oknie naciskamy Usuń.
Naciskamy Szukaj.. i wybieramy zawodnika z listy startowej.

W celu zapisania danych naciskamy OK. Jeżeli nie chcemy zapisać danych naciskamy Anuluj.

3.3.2. PRZEGLĄDANIE, WERYFIKACJA I KOREKTY
W dowolnym momencie możemy zobaczyć i poprawiać listę uczestników wybierając z Menu:
Turniej  Przeglądanie, weryfikacja i korekty...:

W nowym oknie wyświetlą się uczestnicy turnieju w postaci tabeli:

Jeżeli zobaczymy podświetlone dane na kolor fioletowy, może to być błąd na liście startowej zawodników.
Aby poprawić dane, klikamy na dane pole i wprowadzamy korektę.
Jeżeli chcemy wyświetlić posortowanie dane, możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nagłówku
kolumny - dana kolumna zostanie posortowana.

3.3.3. KRYTERIA USTALANIA NUMERÓW STARTOWYCH
Przed rozpoczęciem turnieju konieczne jest przesortowanie listy startowej. Po wybraniu z Menu
Turniej  Kryteria ustalania numerów startowych... otworzy się okno:
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W tym oknie możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych kryteriów przydzielania numerów startowych:
 System szwajcarski - losowy (Ranking FIDE, Ranking lokalny, Tytuł, Los)
 System szwajcarski - alfabetycznie (Ranking FIDE, Ranking Lokalny, Tytuł, Nazwisko)
 System kołowy (rundowy) (Los).
Możemy też zdefiniować własne kryteria – wybierając z rozwijanej listy:

Lista startowa zawodników zostanie posortowana z użyciem wybranych kryteriów ustalonych
wg kolejności od 1 do max 5.

3.3.4. WYCOFANIE ZAWODNIKA
W dowolnym momencie podczas turnieju możemy wycofać zawodnika z jednej lub kilku rund lub z całego
turnieju. Aby to zrobić wybieramy z Menu: Turniej  Wycofanie zawodnika z kojarzenia...(lub Wycofanie
zawodnika z turnieju...). Otworzy się okno:

Wybieramy numer rundy i naciskamy Dodaj. Wyszukujemy z listy zawodnika do wycofania. Po wybraniu
zawodnika naciskamy OK. Zawodnik zostanie umieszczony na liście wycofanych. Jeżeli wybraliśmy nie tego
zawodnika naciskamy przycisk Usuń. Zawodnik będzie kojarzony w wybranej rundzie.
UWAGA: Możemy również wycofać zawodnika z rundy w oknie Kojarzenie Par.
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3.4. KOJARZENIE PAR
3.4.1. SYSTEM SZWAJCARSKI
W celu kojarzenia par wybieramy z Menu: Turniej  Kojarzenie par  Kojarz rundę1 (szwajcarski)..

Jeżeli nie przesortowaliśmy listy startowej, pokaże się okno z ostrzeżeniem:

Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie Nie i posortowanie listy. Jeżeli uważamy, że możemy wykonać
kojarzenie naciskamy Tak.
Główne okno kojarzeń wygląda następująco:

1

Kojarzenie par system szwajcarski

2 Silnik kojarzeń
3

Opcje
zaawansowane

Przed kojarzeniem pierwszej rundy dostępny jest wybór koloru bierek. Możemy
wybrać kolor zaznaczając odpowiednie pole lub wybrać opcję Losowanie i kolor
zostanie automatycznie dobrany.
Dolna część jest podobna i opisana w pkt. 3.3.4 – zawodnicy wycofani.
W tej zakładce możemy wybrać silnik. Mamy dwa rodzaje silników:
1) JavaFo (domyślnie)
2) ChessArbiterPro
Ta zakładka jest aktywny jeżeli używamy wbudowanego silnika ChessArbiterPro (gdy
nie korzystamy z silnika JavaFo). W tej sekcji można ustalić parametry silnika kojarzeń.

3.4.2. SYSTEM KOŁOWY (RUNDOWY)
W celu kojarzenia par wybieramy z Menu: Turniej  Kojarzenia Par Utwórz tabelę kojarzeń (kołowy)..
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Jedynie co trzeba zrobić, to podać liczbę kół i potwierdzić naciskając OK.

Tabela kojarzeń zostanie utworzona.

3.4.3. DRUKOWANIE
Możemy łatwo wydrukować kojarzenie par z widoku kojarzenia. W tym celu wybieramy z Menu:
Widok  Kojarzenie par  Przegląd par na ekranie

lub wybieramy z Menu Widok  Kojarzenie par  Przegląd par - wszystkie rundy aby wyświetlić
kojarzenie wszystkich rund.
Przykładowy widok kojarzenia par wygląda następująco:

Aby wydrukować naciśnij Ctrl+P lub wybieramy z Menu Plik  Drukuj... lub wybieramy ikonę
W celu zmiany wyglądu widoku kojarzenia par wybieramy z Menu Widok  Ustawienia widoku.. lub
wybieramy ikonę
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W tym oknie możemy zmienić wielkość czcionki i sposób wyświetlania kolumn na ekranie.

3.4.4. KOJARZENIE RĘCZNE
W każdej chwili możemy modyfikować kojarzenie par lub wykonać kojarzenie ręczne danej rundy.
Wybieramy z Menu Turniej  Kojarzenie par  Kojarzenie ręczne  i jedną z opcji: Nowe / Modyfikacja
istniejącego.
Otworzy się nowe okno:

Wybieramy parę zawodników, którą chcemy rozkojarzyć (1) w dolnym oknie i wciskamy Rozkojarz (2). Po
naciśnięciu przycisku zawodnicy zostaną umieszczeni w górnym oknie po lewej i prawej stronie. W celu
ręcznego kojarzenie wybieramy klikając zawodnika z lewego okna - zawodnik będzie miał kolor biały
i zawodnika z prawego okna - zawodnik będzie miał kolor czarny. Obaj zawodnicy zostaną podświetleni.
W celu kojarzenia naciskamy Skojarz parę (3).
W tym oknie możemy zamienić numery stołów używając przycisków Góra i Dół (4) . Najpierw wybieramy
parę do zmiany z dolnego okna i naciskamy przycisk (4).
Jeżeli chcemy zamienić kolory zawodników naciskamy Odwróć kolory (5).
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3.4.5. AKTUALIZOWANIE WYNIKÓW
Wybieramy z Menu Turniej  Aktualizowanie wyników po rundzie... lub wybieramy ikonę
W pierwszym oknie pojawi nam się wybór rundy dla której wprowadzimy wyniki. Program pokazuje
domyślnie aktualną rundę.

W celu zatwierdzenia naciskamy OK.

W głównym oknie aktualizacji wyników możemy uzupełniać rezultaty zawodników. Klikamy lewym
przyciskiem myszy na parę zawodników dla której chcemy wpisać rezultat (1). Następnie mamy kilka opcji:
1) Możemy wpisać rezultaty skrótami na klawiaturze:
a. Z dla wyniku 1-0
b. X dla wyniku remis
c. C dla wyniku 0-1
2) Możemy wybrać rezultat naciskając odpowiedni przycisk (2)
3) Możemy też wpisać dowolny rezultat ręcznie w pole (3) i naciskając przycisk inny
Po wpisaniu wyniku dla jednej pary program przechodzi automatycznie do wyniku dla kolejnej pary. Po
skończeniu wpisywania wyników naciskamy OK w celu zapisania i zamknięcia wyświetlanego okna.

3.4.6. POKAZANIE KOJARZENIA PAR DLA SĘDZIEGO
W każdym momencie sędzia może skontrolować kojarzenia par. W tym celu wybieramy z Menu:
Widok  Kojarzenie par  Sędziowska kontrolka kojarzeń:
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Możemy wybrać rundę, którą chcemy skontrolować naciskając ikony (1). W (2) wyświetla nam się
oczekiwany kolor dla zawodnika, w (3) za pomocą strzałek oznaczającą przemieszczenia zawodnika, w (4)
kolor bierek jakim grał zawodnik oraz z numer startowy jego przeciwnika.

3.5. TABELE TURNIEJOWE
Program ma zdefiniowane różnego rodzaju tabele do wyświetlania. W tym celu wybieramy z Menu:
Widok Poniżej pokazano najczęściej używane.

3.5.1. WYNIKI KOŃCOWE
Aby zobaczyć wyniki końcowe wybieramy z Menu: Widok Wyniki końcowe  Ogólne
lub naciskamy ikonę

Możemy wybrać rundę, która nas interesuje naciskając ikony (1).
W oknie tym możemy także zmienić wielkość czcionki i sposób wyświetlania kolumn na ekranie (2).
UWAGA: Ustawienie punktacji TIE-BREAK pokazane jest w pkt. 3.1.2.

3.5.2. TABELA TURNIEJOWA
Wybieramy z Menu: Widok  Tabele  Turniejowa aby wyświetlić tabelę turniejową. W tabeli
zawodnicy posortowani są wg listy startowej. Tabela przedstawia kojarzenia i rezultaty zawodników.

Strona 16 | 18

ChessArbiterPro 2016 – Instrukcja Obsługi

3.5.3. RAPORTY FIDE
W programie możemy wyświetlić różne raporty FIDE. W tym celu wybieramy z MENU: Widok  Raporty
FIDE i wybieramy jeden z dostępnych raportów:











List of rating changes – w tej tabeli wyświetlą się zarejestrowani zawodnicy z ELO FIDE, ich Rar
i zmiana rankingowa (Chg). Uwaga: dla obliczenia zmiany rankingowej należy przemnożyć przez
współczynnik K zawodnika.
List of registration – w tej tabeli wyświetlą się zawodnicy bez ranking ELO FIDE, ich Rar i Ru.
Rating performance –w tej tabeli wyświetli się ranking turniejowy dla wszystkich zawodników.
Swiss paring cards – opcja ta pozwala wyświetlić kartę zawodnika. Aby wyszukać zawodnika
można użyć widoczne menu:
lub wybrać Szukaj i wyszukać zawodnika po Nazwisku.
FIDE title norms – jeżeli turniej jest rozgrywany z możliwością zdobycia tytułów
międzynarodowych FIDE to w tym raporcie będziemy mogli wyświetlić zawodników, którzy
zdobyli odpowiednią normę.
IRL Report – w tej tabeli wyświetli się IRL Report.

3.6. OPCJE DODATKOWE
3.6.1. TWORZENIE RAPORTU FIDE
Program posiada automatyczną opcję tworzenia Raportu FIDE (txt). W tym celu wybieramy z Menu:
Plik Utwórz raport turniejowy FIDE (C. Krauze schemat) i wypełniamy do raportu dane turniejowe:
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W celu potwierdzenia naciskamy OK.
W kolejnym kroku podajemy ścieżkę do zapisu pliku:

Możemy zmienić nazwę pliku i zapisać naciskając Zapisz.

3.6.2. IMPORTOWANIE DANYCH Z RAPORTU FIDE
Program umożliwia import danych z raportu turniejowego FIDE (.txt). Wybieramy z Menu
Plik  Import  Importuj dane z TXT (Raport turn. FIDE..
UWAGA: Opcja ta jest tylko dostępny przy utworzeniu nowego pustego turnieju. Po wykonaniu kojarzenia
par opcja importu nie będzie dostępna.
W następnych oknie wybieramy plik do importu:

i akceptujemy wybór poprzez Otwórz. Jeżeli plik jest poprawny to wyświetli się okienko:

Teraz możesz pracować na swoim turnieju w programie ChessArbiter Pro 2016.
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