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Nodig je tegenstander uit voor "Lidraughts"

Om deel te nemen aan dit toernooi, zullen spelers twee software gebruiken, "Draughts Arbiter" om
informatie te verzamelen en "Lidraughts" om te spelen.
Hiervoor moeten deelnemers geregistreerd zijn op het "Lidraugts" platform en een wachtwoord
aangemaakt hebben.
Op de startpagina van de site "Draughts Arbiter" spelers zullen nota nemen van de belangrijkste tijd en
extra tijd (A) evenals in "Schedule" de dag en tijd van elke ronde (B)

In PAIRINGS/RESULTS Ronde 1 zal elke deelnemer de paren van de eerste ronde verhogen en in de
kolom "Nick" (C) het pseudoniem van zijn tegenstander onthouden.
De matching en Nick name statement moeten voor aanvang van elke ronde worden vernieuwd.

Het is de bestuurder van de blanken die uitnodigt
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Op het platform "Lidraughts.org"

15 minuten voor aanvang van het toernooi krijgen alle deelnemers per e-mail te horen dat ze moeten
inloggen op "Lidraughts.org" om een uitnodiging uit te nodigen of te ontvangen.
Iedereen zal van tevoren hebben gecontroleerd of het woord "Altijd" goed is aangevinkt in 'Andere
spelers mogen je uitdagen'. (Klik hiervoor op Nicknaam, Voorkeuren, Privacy …)

De speler die de witten heeft, begint de procedure, hij klikt eerst op Speel tegen een vriend !

Vervolgens klikt het op Standaard variant en stelt vervolgens de parameters uit die door de organisatie
zijn uitgegeven en geregistreerd op de startpagina van "Draughts Arbiter".
Variant : Standaard – Speelduur : Live - Minuten per speler (10’) – Seconden extra per zet (5") -
Vrijblijvend - clic dan op de witte pion !

Nadat de 'Klik' vervolgens het venster 'Uitdagen voor een partij' opent.
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Kunt u het beste uitnodigen uit de bijnaam van de tegenstander (Nick name).

In het veld 'Or invite a lidraughts user :' geef de Nick aan die is verhoogd in de combinaties van de eerste
ronde.

De ruit voor de naam is groen, wat betekent dat de concurrent online is. Klikken !

Black Driver Actions

De tegenstander, die verbonden moet zijn met Lidraughts, ontvangt een melding + zijn die hem
waarschuwt dat een spel kan beginnen.
Door de muis over het pictogram te laten gaan dat de cadans (schildpad, haas of vlam)
vertegenwoordigt, laat de zwarte speler de pictogrammen van acceptatie en weigering verschijnen.

Als alles in orde is, inclusief de gekozen cadans, klikt het op de groene validatieknop.

Zodra de zwarten klikken, zien beide spelers het dambord in de startpositie verschijnen.
Op dit punt speelt de bestuurder van de blanken het eerste schot en begint het spel!
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Tijdens het spel

Verschijnen er drie optiepictogrammen :

 Annulering van de laatst gespeelde zet. Weiger deze niet-conforme optie.

 Voorstel van korting, clic 2 keer. Om te accepteren of te weigeren, clic op de knop

Abandon de partij, clic tweemaal.

Klik aan het einde van het spel op analyse om de onbewerkte PDN te downloaden.

Clic op Download PDN

Vervolgens worden de 3 bestanden per e-mail in bijlagen, na de 3 gespeelde spellen, naar Gaston
Wilvers gestuurd : gaston.wilvers@gmail.com

De partijen worden met behulp van de applets op de site gepubliceerd.

Goed toernooi voor iedereen, de winnaar ontvangt 100 EUR.

mailto:gaston.wilvers@gmail.com

