
 

 

 

 

 

 

 

Scorecard 
na Urządzenia Mobilne 

Wersja 1.1.10 

 

 

Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Benedykt Kubica 

Sierpień 2020 

 

 

 
www.bqsoft.eu 

  



 
www.bqsoft.eu 

BQGolf MScorecard w 1.1.10 Strona 2 z 22 
 

1 Spis Treści 
2 Prawa Autorskie i Wyłączenie Odpowiedzialności .................................................................................... 3 

2.1 Prawa Autorskie ............................................................................................................................... 3 

2.2 Wyłączenie Odpowiedzialności......................................................................................................... 3 

2.3 NFC ................................................................................................................................................... 3 

3 Wprowadzenie ......................................................................................................................................... 4 

4 Wymagania ............................................................................................................................................... 4 

5 Obsługa Programu .................................................................................................................................... 4 

5.1 Pasek Przycisków .............................................................................................................................. 4 

5.2 Menu ................................................................................................................................................ 5 

5.3 Start Programu ................................................................................................................................. 6 

5.4 Camera ............................................................................................................................................. 7 

5.5 NFC ................................................................................................................................................... 7 

5.6 Players (Zawodnicy) .......................................................................................................................... 8 

5.6.1 Stroke Play ................................................................................................................................ 8 

5.6.2 Match Play ................................................................................................................................ 9 

5.7 Runda Treningowa .......................................................................................................................... 10 

5.8 Select Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) .................................................................................... 11 

5.9 Start Turnieju lub Rundy Treningowej ............................................................................................ 11 

5.10 Scorecard (Karta Wyników) ............................................................................................................ 12 

5.10.1 Stroke Play .............................................................................................................................. 13 

5.10.2 Match Play .............................................................................................................................. 15 

5.11 Refresh (Odśwież) ........................................................................................................................... 16 

5.12 Golf Course Info (Informacje O Polu Golfowym) ............................................................................ 17 

5.13 Leaderboard (Tablica Wyników) ..................................................................................................... 17 

5.13.1 Stroke Play .............................................................................................................................. 17 

5.13.2 Match Play .............................................................................................................................. 18 

5.14 History (Historia) ............................................................................................................................ 18 

5.15 Statistics (Statystyki) ....................................................................................................................... 19 

5.16 Share (Udostępnianie) .................................................................................................................... 19 

5.17 Settings (Ustawienia) ...................................................................................................................... 20 

5.17.1 General (Ogólne) .................................................................................................................... 20 

5.17.2 Cloud (Chmura) ....................................................................................................................... 21 

5.18 Manual (Instrukcja Obsługi) ............................................................................................................ 21 

5.19 About (O Programie) ...................................................................................................................... 21 

 



 
www.bqsoft.eu 

BQGolf MScorecard w 1.1.10 Strona 3 z 22 
 

2 Prawa Autorskie i Wyłączenie Odpowiedzialności  

2.1 Prawa Autorskie 
Niniejsze oprogramowanie oraz wszystkie materiały z nim związane chronione są prawem autorskim, projekt 

każdego elementu zawartego w oprogramowaniu chroniony jest prawem do projektu, a informacje w nim 

zawarte są poufne. 

Oprogramowanie nie może być kopiowane, jego projekt nie może być powielany, a zawarte w nim informacje 

nie mogą być wykorzystywane bądź ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela i wyłącznie w 

zakresie przez niego wskazanym. Właścicielem oprogramowania jest Benedykt Kubica (BQSoft@bqsoft.eu). 

2.2 Wyłączenie Odpowiedzialności 
Niniejsze oprogramowanie licencjonowane jest w stanie “takim, w jakim jest” bez udzielenia jakichkolwiek 

wyraźnych bądź dorozumianych gwarancji czy rękojmi, w tym między innymi gwarancji zgodności z 

przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu. 

Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania i związanej z nim dokumentacji ponosi 

licencjobiorca.  

Autor oprogramowania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użytkowania 

bądź niezdolności do użytkowania niniejszego oprogramowania, nawet w przypadku gdy autor został 

powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. 

Autor oprogramowania w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przez 

obowiązujące prawo, za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, wtórne, przypadkowe, szczególne, moralne lub 

inne, w tym za utratę przychodów, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych bądź innych strat 

finansowych, nawet w przypadku gdy autor został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. 

2.3 NFC 
Ten program zawiera kod napisany przez Briana Longa (brian@blong.com). 
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3 Wprowadzenie 
BQGolf jest systemem przeznaczonym do organizacji turniejów golfowych rozgrywanych w różnych 

formatach oraz do zbierania i prezentowania wyników tych turniejów. 

System składa się z następujących programów: 

1. BQGolf – program główny (desktop/laptop), 

2. BQGolf Viewer – przeglądarka wyników turniejów (desktop/laptop), 

3. BQGolf Players  – edytor baz danych zawodników (desktop/laptop), 

4. BQGolf GC – edytor baz danych pól golfowych (desktop/laptop), 

5. BQGolf MViewer – przeglądarka wyników turniejów (urządzenia mobilne), 

6. BQGolf Scorecard – elektroniczna karta wyników (urządzenia mobilne). 

 

Każdy program ma swoją instrukcję obsługi. Niniejszy dokument odnosi się do programu BQGolf Scorecard.  

 

BQGolf Scorecard jest elektroniczną kartą wyników przeznaczoną do wprowadzania wyników na każdym 

dołku, które są automatycznie przesyłane do programu głównego BQGolf do dalszego przetwarzania. Wyniki 

te mogą być wyświetlone na dużym ekranie TV lub projektorze i dodatkowo obserwowane przez 

użytkowników posiadających programy BQGolf Viewer i BQGolf MViewer. 

4 Wymagania 

Urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android wersja 6.0 lub nowszym oraz aktywne połączenie 

internetowe (tylko w trybie turniejowym – patrz poniżej). 

Uwaga: korzystanie z Internetu może generować opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych.  

5 Obsługa Programu 

Program może pracować w dwóch trybach: turniejowym i treningowym. 

W trybie treningowym program nie komunikuje się z chmurą. W tym trybie połączenie internetowe nie jest 

wymagane. 

W trybie turniejowym program na bieżąco przesyła wyniki do chmury oraz pobiera wyniki innych zawodników 

z chmury. W tym trybie wymagane jest stałe połączenie z Internetem. 

Dane dotyczące pól golfowych i turniejów wprowadzane są poprzez zeskanowanie odpowiedniego tagu 

(Smart Card) NFC lub kodu QR wygenerowanych przez program główny BQGolf. 

5.1 Pasek Przycisków 

W pasku przycisków znajdują się kolejno: 

 
Menu – wyświetla listę dostępnych opcji i komend (patrz Menu na stronie 5). 

 

History (Historia) – wyświetla listę rozegranych rund zapisanych w urządzeniu mobilnym 
(patrz History (Historia) na stronie 18). 

 

Statistics (Statystyki) – wyświetla aktualne dane o przebiegu rundy podając aktualny wynik 
oraz zlicza ilości birdie, parów, bogey’ów, etc. (patrz Statistics (Statystyki) na stronie 19). 

 
Players (Zawodnicy) – wyświetla listę zawodników (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8). 



 
www.bqsoft.eu 

BQGolf MScorecard w 1.1.10 Strona 5 z 22 
 

 
Home – powrót do ekranu startowego (patrz Start Programu na stronie 6). 

 
Refresh (Odśwież) – odświeża wyniki zawodników. 

 
Info – informacje o polu golfowym (patrz Golf Course Info na stronie 17). 

 

Leaderboard (Tablica Wyników) – wyświetla tablicę wyników 
(patrz Leaderboard (Tablica Wyników) na stronie 17). 

 

5.2 Menu 

Zawiera te same opcje jak ww. przyciski, lecz w formie tekstowej. 

• Home –powrót do ekranu startowego (patrz Start Programu na stronie 6). 

• Players – wyświetla listę wszystkich zawodników (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8). 

• Leaderboard – wyświetla tablicę wyników (patrz Leaderboard (Tablica Wyników) na stronie 17). 

• Course Info – wyświetla informacje o polu golfowym (patrz Golf Course Info na stronie 17). 

• History – wyświetla listę rozegranych rund (turniejowych i treningowych) zapisanych w pamięci 

urządzenia mobilnego (patrz History (Historia) na stronie 18). 

W rozgrywce Ryder Cup wynik całkowity zostanie wyświetlony nad tablicą wyników. 

• Statistics – wyświetla aktualne dane o przebiegu rundy podając podstawowe informacje 

o rozgrywce, bieżącym wyniku oraz zlicza ilości eaglów, birdie, parów, bogey’ów, etc. (patrz 

Statistics (Statystyki) na stronie 19). 

• Share – umożliwia udostępnienie danych turnieju, pola golfowego i dostępu do chmury innym 

użytkownikom za pomocą NFC lub za pośrednictwem kodu QR (patrz Share (Udostępnianie) na 

stronie 19). 

• Settings – umożliwia zmianę opcji programu i konfigurację chmury (patrz Settings (Ustawienia) na 

stronie 20). 

• Manual – wyświetla instrukcję obsługi (patrz Manual (Instrukcja Obsługi) na stronie 21). 

• About – wyświetla informacje o programie, numerze jego wersji oraz prawach autorskich do 

programu (patrz About (O Programie) na stronie 21). 
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5.3 Start Programu 

• Select (Wybierz) 

o Recent Competition (Ostatni Turniej) – wybierz jeden z 

ostatnich turniejów. Program przejdzie w tryb turniejowy. 

Jeśli podczas rozgrywki zawodnik przypadkowo wyłączy 

aplikację, to po jej ponownym uruchomieniu należy wybrać 

przerwany turniej i poprzednio wybranych zawodników. 

Program automatycznie przejdzie do pierwszego 

nierozegranego dołka. 

o Practice (Trening) – wybierz parametry rundy treningowej. 

Patrz Runda Treningowa na stronie 10 . 

• Get New Competition (Pobierz Nowy Turniej)  

o Camera – jeśli zeskanowany zostanie kod QR turnieju, 

wówczas z chmury zostaną pobrane niezbędne dane 

turniejowe, program przejdzie do trybu turniejowego i 

wyświetlone zostanie okno wyboru zawodników i markera 

(patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8 oraz Camera na 

stronie 7). 

Jeśli zeskanowany zostanie kod QR pola golfowego, wówczas nowe pole golfowe zostanie 

dodane do bazy danych pól golfowych. 

o NFC –– jeśli zeskanowana zostanie karta Smart Card turnieju, wówczas z chmury zostaną 

pobrane niezbędne dane turniejowe, program przejdzie do trybu turniejowego i wyświetlone 

zostanie okno wyboru zawodników i markera (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8 oraz 

NFC na stronie 7). 

Jeśli zeskanowana zostanie karta pola golfowego, wówczas nowe pole golfowe zostanie 

dodane do bazy danych pól golfowych. 

o Log In – logowanie do turnieju. Wyświetli się okienko logowania, w którym należy wpisać 

nazwę użytkownika (User), nazwę turnieju (Competition) oraz hasło (Password). Dane te 

powinny zostać podane przez organizatora turnieju. 
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5.4 Camera 

Należy skierować urządzenie mobilne wbudowanym aparatem 

fotograficznym na kod QR tak, aby cały kod zmieścił się pomiędzy zielonymi 

znacznikami. Jeśli jest to wydruk, to musi on być płaski, nie może mieć zagięć 

ani pofałdowań. 

Przy słabym oświetleniu można nacisnąć przycisk [Bulb], aby oświetlić 

skanowany kod. 

Po prawidłowym odczytaniu kodu w trybie: 

• treningowym – zostanie wybrane odpowiednie pole golfowe, 

• turniejowym – pojawi się napis Processing.... Należy odczekać chwilę, 

aż program pobierze z chmury niezbędne dane i wyświetli okienko 

wyboru zawodników (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8). 

Za pomocą kodu QR można również pobrać dane turnieju lub pola golfowego 

z urządzenia od innego zawodnika. Patrz Share (Udostępnianie) na stronie 19. 

 

5.5 NFC 

Aby skorzystać z tej funkcji urządzenie mobilne musi być wyposażone w NFC 

(Near Field Communication) oraz opcja NFC na urządzeniu mobilnym musi być 

włączona w ustawieniach urządzenia. 

Aby pobrać dane turnieju lub pola golfowego należy nacisnąć przycisk [NFC], 

a następnie przyłożyć kartę Smart Card do tylnej części urządzenia mobilnego. 

Jeśli karta zostanie sczytana pomyślnie, na ekranie pojawi się informacja jakie 

dane zostały odczytane. Jeśli dane są poprawne należy nacisnąć przycisk 

[Done] i w trybie: 

• treningowym zostanie wybrane odpowiednie pole golfowe, 

• turniejowym pojawi się napis Processing.... Należy odczekać chwilę, 

aż program pobierze z chmury niezbędne dane i wyświetli okienko 

wyboru zawodników (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8). 

Za pomocą NFC można również pobrać dane turnieju lub pola golfowego z 

urządzenia od innego zawodnika. Patrz Share (Udostępnianie) na stronie 19. 
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5.6 Players (Zawodnicy) 

5.6.1 Stroke Play 

Aby wybrać zawodników należy dotknąć odpowiednich pół. Wyświetli się 

wówczas lista wszystkich zawodników, z której należy wybrać odpowiednie 

osoby: 

• Marker – należy wybrać z listy nazwisko zawodnika, który jest 

markerem (czyli prawdopodobnie siebie). 

• Player (Zawodnik) – należy wybrać z listy nazwisko zawodnika, dla 

którego osoba wybrana w polu Marker jest markerem. W 

rozgrywkach drużynowych (Four-Ball, Best Ball, Yellow Ball,  

1-2-3, Scramble) odpowiednia drużyna musi być wybrana. 

• Players To Watch – można wybrać zawodników, wyniki których 

będzie można podglądać na bieżąco. Można wybrać dowolną liczbę 

zawodników. Lista ta nie jest dostępna w rozgrywkach Four-Ball, Best 

Ball, Yellow Ball i 1-2-3. W rozgrywce Four-Ball wyświetlone będą 

wyniki obu zawodników wybranej w polu Player drużyny, markera 

oraz jego partnera. 

Aktualne wyniki markera i zawodnika zawsze są wyświetlane. 

• Select Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) – wybierz pole golfowe, na którym rozgrywany jest turniej. 

Przycisk ten pojawia się tylko wtedy, kiedy Komitet nie wybierze pola golfowego dla danego turnieju 

zezwalając zawodnikom na rozegranie rundy na polu golfowym, które sami wybiorą. (patrz Select 

Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) na stronie 11).  

Następnie należy wybrać [Tee], z jakich będzie grał wybrany zawodnik (Player). 

Jeśli użytkownik nie jest uczestnikiem turnieju, ale chce mieć dostęp do wyników, wówczas może zaznaczyć 

opcję [Observer] (Obserwator), aby mieć dostęp do całej tablicy wyników (patrz 

Leaderboard (Tablica Wyników) na stronie 17). W trybie Observer wybieranie markera i zawodnika nie jest 

konieczne. 

Program sprawdza czy dany zawodnik (Player) ma tylko jednego markera. Jeśli jedna osoba wybierze siebie 

jako markera i pomyłkowo wybierze niewłaściwego zawodnika, wówczas właściwy marker nie będzie mógł 

wybrać tego samego zawodnika. 

W takim przypadku osoba, która popełniła błąd i wybrała niewłaściwego zawodnika musi zwolnić wybraną 

kartę wyników poprzez naciśnięcie przycisku [Release Scorecard]. Karta wyników nieprawidłowo wybranego 

zawodnika zostanie uaktualniona i będzie można ponownie wybrać innego zawodnika, a właściwy marker 

będzie mógł wybrać tego zawodnika. 
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5.6.2 Match Play 

W rozgrywkach match play naciskając Player 1 lub Player 2 wybiera się mecz, 

a nie indywidualnych zawodników. Następnie należy wybrać tee dla obu 

zawodników. 

Jeśli organizator zdecydował, na którym polu golfowym mecz ma być 

rozegrany, to nazwa wybranego pola golfowego pojawi się poniżej nazwisk 

zawodników a zawodnicy nie będą mogli wybrać innego pola. 

Jeśli organizator nie wybrał żadnego pola golfowego, wówczas zawodnicy 

muszą je wybrać sami naciskając przycisk [Select Golf Course] (patrz Select 

Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) na stronie 11). 

 

Jeśli użytkownik nie jest uczestnikiem turnieju, ale chce mieć dostęp do 

wyników, wówczas może zaznaczyć opcję [Observer] (Obserwator), aby mieć 

dostęp do całej tablicy wyników (patrz Leaderboard (Tablica Wyników) na 

stronie 17). W trybie Observer wybieranie meczu nie jest możliwe. 

Program sprawdza czy wybrany mecz jest zapisywany wyłącznie na jednym 

urządzeniu. Jeśli dana osoba wybierze pomyłkowo niewłaściwy mecz, 

wówczas właściwi zawodnicy nie będą mogli wybrać swojego meczu. 

W takim przypadku osoba, która popełniła błąd i wybrała niewłaściwy mecz musi na swoim urządzeniu 

zwolnić kartę wyników poprzez naciśnięcie przycisku [Release Scorecard]. Karta wyników nieprawidłowo 

wybranego meczu zostanie uaktualniona i właściwi zawodnicy będą mogli ją wybrać. 
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5.7 Runda Treningowa 

Należy wybrać rodzaj rundy, tzn. Stroke Play lub Match Play. 

W rozgrywce Match Play należy wpisać nazwisko lub nick przeciwnika i jego 

handikap dokładny. 

Następnie możesz naciskając [Default Player] wybrać wszystkie dane 

predefiniowanego zawodnika (patrz 

Settings (Ustawienia) – General (Ogólne) na stronie 20) lub wprowadzić 

swoje nazwisko lub nick oraz handikap dokładny. 

Następnie należy wybrać  pole golfowe naciskając przycisk 

[Select Golf Course] (patrz Select Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) na 

stronie 11). 

Następnie należy wybrać pozycje tee (jest to ważne tylko w rozgrywce 

handikapowej). 
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5.8 Select Golf Course (Wybierz Pole Golfowe) 

Okienko wyboru pola golfowego pojawi się tylko wówczas, kiedy organizator 

(Komitet) nie wybrał pola golfowego pozwalając zawodnikom na rozegranie 

rundy lub meczu na polu golfowym, które sami wybiorą. 

• Existing Golf Courses – należy wybrać jedno z zapisanych wcześniej w 

urządzeniu mobilnym pól golfowych, 

• [Camera] – należy zeskanować kod QR zawierający informacje o polu 

golfowym. Kod QR powinien być udostępniony przez recepcję klubu 

golfowego lub organizatora turnieju.  

Dodatkowo zawodnik może zeskanować kod QR z innego urządzenia 

mobilnego, na którym już wcześniej zeskanowano odpowiedni kod QR 

lub kartę NFC (patrz Share (Udostępnianie) na stronie 19). 

• [NFC] – należy zeskanować kartę Smart Card NFC, która zawiera 

informacje o polu golfowym. Karta Smart Card powinna być 

udostępniona przez recepcję klubu golfowego lub organizatora 

turnieju. 

Dodatkowo zawodnik może sczytać dane pola golfowego z innego 

urządzenia mobilnego posiadającego NFC i na którym już wcześniej zeskanowano odpowiednią kartę 

NFC lub kod QR (patrz Share (Udostępnianie) na stronie 19). 

5.9 Start Turnieju lub Rundy Treningowej 

Po wybraniu zawodników ukaże się ekran startowy turnieju przedstawiający 

wyniki dokonanych wyborów. 

Aby zmienić wybranych zawodników należy nacisnąć przycisk [Players]. 

Po sprawdzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć przycisk [START].  

W rozgrywce match play wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o 

uderzeniach oddawanych/otrzymywanych. 
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5.10 Scorecard (Karta Wyników) 

W lewym górnym rogu wyświetlony jest numer aktualnie rozgrywanego dołka. Należy nacisnąć ten przycisk, 

aby przeskoczyć do innego dołka. Można również dotknąć odpowiedniej kolumny w tablicy wyników na dole 

ekranu, aby przeskoczyć do danego dołka. 

UWAGA: Jeśli start następuje z innego dołka niż 1, to po rozpoczęciu turnieju (naciśnięciu przycisku [START] 

na poprzednim ekranie) należy wybrać właściwy numer dołka startowego. 

Należy przycisnąć i przytrzymać [>] lub [<], aby przeskoczyć do pierwszego nierozegranego dołka. 

Pod numerem dołka wyświetlony jest czas trwania rundy. Zegar startuje po wprowadzeniu pierwszego 

wyniku. 

Aby zmienić godzinę startu należy nacisnąć i przytrzymać zegar i wybrać odpowiednią godzinę. 

Na prawo od numeru dołka znajduje się informacja o aktualnie rozgrywanym dołku, tj. długości dołka 

z poszczególnych tee (w metrach lub jardach), stroke index (SI) oraz par dołka (PAR). 
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5.10.1 Stroke Play 

Przyciskając [+] i [-] należy wprowadzić liczbę uderzeń wykonanych przez 

zawodnika. Następnie należy nacisnąć przycisk [>], aby przejść do następnego 

dołka lub [<], aby powrócić do poprzedniego. 

Jeśli zawodnik chce skreślić dołek, należy zaznaczyć [Scratch]. Wówczas jako 

wynik na dołku pojawi się znak ‘X’. 

Niżej znajduje się panel sumarycznych wyników zawodnika (białe pola) i 

markera (zielone pola).  

Należy zwrócić uwagę, że marker to osoba, która obsługuje to urządzenie i 

jego wyniki są wprowadzane przez jego markera na innym urządzeniu. 

W pierwszej kolumnie pojawi się aktualny sumaryczny wynik brutto, 

natomiast w drugiej kolumnie pojawi się aktualny sumaryczny wynik 

Stableford netto. W czasie trwania rundy wyniki brutto zawodnika 

(kolumna 1) i markera (kolumna 3) będą odniesione do par rozegranych 

dołków. Po podpisaniu karty wyników, wyniki te przedstawione będą jako 

wyniki brutto. 

Na dole okienka wyświetla się lista zawodników i ich wyniki na poszczególnych 

dołkach.  

Jak wyżej, na białym polu wyświetlane są wyniki zawodnika, a na zielonym wyniki markera. 

Na czarnym polu wyświetlane są wyniki zawodników wybranych z listy 

zawodników (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 8). 

Wyniki na poszczególnych dołkach oznaczone są kolorami przedstawionymi w 

rozdziale Leaderboard (Tablica Wyników) na stronie 17. 

Po wprowadzeniu wszystkich wyników pojawi się zielony przycisk 

[Certify Scorecard]. Należy go nacisnąć aby podpisać kartę wyników. Jednak 

przed jego naciśnięciem należy dokładnie sprawdzić prawidłowość 

wprowadzonych wyników zawodnika, jak i swoich (markera). 

Naciśnięcie tego przycisku spełnia wymogi reguły 3-3b Reguł Gry R&A i USGA 

(odpowiednia informacja ukaże się przed ostatecznym podpisaniem karty 

wyników). 

Po podpisaniu karty wyników nie będzie już można dokonywać żadnych 

zmian, a karta zostanie automatycznie przesłana do systemu (programu 

głównego BQGolf). 

Wyniki na dołkach również mogą być wprowadzane za pomocą wirtualnej 

klawiatury wyświetlanej na ekranie (sposób wprowadzania wyników można 

wybrać w Settings (Ustawienia) na stronie 20).  

Jeśli marker woli dodawać kolejne uderzenia zawodnika na bieżąco w czasie gry to wprowadzanie wyników 

za pomocą przycisków [+] i [-] będzie lepsze. 

Natomiast jeżeli marker woli wprowadzać wyniki dołków po ich zakończeniu to korzystanie z klawiatury może 

być wygodniejsze. Dodatkowo funkcja Auto – advance (automatyczne przejście do następnego dołka) jest 

dostępna przy korzystaniu z klawiatury. 
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5.10.1.1 Rozgrywki Four Ball, Best Ball, Yellow Ball i 1-2-3 

W tych formatach gry każda drużyna ma tylko jedną kartę wyników, a wyniki 

wprowadza tylko jedna osoba (marker) dla całej drużyny. 

Należy dotknąć nazwiska zawodnika i wybrać wynik na klawiaturze wirtualnej.  

W rozgrywce Yellow Ball nazwisko zawodnika, który powinien grać żółtą piłką 

na danym dołku wyświetlone będzie na żółtym tle. 
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5.10.2 Match Play 

Każdej stronie przypisany jest kolor, który wybiera organizator turnieju. 

Kolorami podstawowymi są niebieski i żółty. 

Należy nacisnąć przycisk z nazwiskiem, aby wprowadzić zwycięstwo na danym 

dołku wybranej strony. W tablicy na dole ekranu, w kolumnie danego dołka 

pojawi się kółko w kolorze zwycięskiej strony.  

Jeśli dołek został zremisowany wówczas wystarczy nacisnąć [>], aby przejść 

do następnego dołka. Dołki zremisowane oznaczone są na szaro, natomiast 

dołki nierozegrane na czarno. Aktualny wynik meczu wyświetla się po środku 

w kolorze prowadzącej strony lub białym, jeśli mecz jest zremisowany.  

Po naciśnięciu przycisku z nazwiskiem wynik meczu zostanie zaktualizowany i 

automatycznie zostanie wybrany kolejny dołek. Aby kolejny dołek nie był 

wybierany automatycznie należy w Settings (Ustawienia) (patrz strona 20) 

wyłączyć funkcję Auto – advance. Jeśli funkcja ta jest wyłączona należy 

nacisnąć przycisk [>], aby przejść do następnego dołka. 

Jeśli przez pomyłkę naciśnięte zostanie nazwisko niewłaściwego zawodnika, 

to można to poprawić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie nazwiska 

właściwego zawodnika. Należy pamiętać, że jeśli funkcja Auto – advance jest włączona, to trzeba wrócić do 

właściwego dołka, aby poprawić wynik na tym dołku. 

Przykład: 

• jeśli naciśnięty został przycisk niebieski (zamiast żółtego), to należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 

żółty. Zwycięzca na danym dołku oraz wynik całego meczu zostaną uaktualnione. 

• jeśli naciśnięty został jeden z przycisków a dołek był zremisowany, to należy nacisnąć i przytrzymać 

ten sam przycisk. Dołek zostanie oznaczony jako zremisowany, a wynik meczu uaktualniony. 

Można zmienić wynik dowolnego dołka, pod warunkiem, że mecz nie został już rozstrzygnięty. 

Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk kosza, aby anulować wynik na ostatnio rozegranym dołku. 

Jeśli mecz rozgrywany jest z handikapami, to liczba uderzeń otrzymywana na 

danym dołku przez jedną ze stron będzie wyświetlona na przycisku tej strony. 

Na ilustracji powyżej zawodnik Bag Colin (żółty) otrzymuje jedno uderzenie na 

bieżącym dołku (6). 

Komitet turnieju decyduje, czy mecz może zakończyć się remisem. Np. w 

rozgrywkach ligowych zwykle mecze mogą być remisowane, natomiast w 

rozgrywkach pucharowych wszystkie mecze muszą być rozstrzygnięte. Jeśli 

mecz musi być rozstrzygnięty i zawodnicy zakończą mecz wynikiem 

remisowym, wówczas automatycznie zostanie włączona dogrywka. Jeśli 

Komitet wyznaczył dołki, na których dogrywka ma być rozegrana, to właśnie 

te dołki pojawią się w tablicy na dole ekranu. Jeśli Komitet zezwolił 

zawodnikom wybrać dołki, na których rozegrają dogrywkę, wówczas pojawi 

się okienko wyboru dołków dogrywki. Można wybrać dowolne dołki 

naciskając odpowiednie przyciski w kolejności, w jakiej mają one być 

rozgrywane. Dany dołek może być wybrany wielokrotnie. Należy nacisnąć  

[Select All Holes], aby wybrać wszystkie dołki w kolejności od 1 do 18. Jeśli 

wybrano niewłaściwy dołek, należy nacisnąć przycisk kosza aby go usunąć. 

Następnie nacisnąć [OK]. 
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Jeśli wybrano mniej niż 18 dołków, to wybrane dołki zostaną powtórzone 

wielokrotnie aż do wypełnienia 18, np. jeśli wybrano 1,3,5,6,9,11, to w tabeli 

dogrywki pojawią się dołki 1,3,5,6,9,11,1,3,5,6,9,11,1,3,5,6,9,11. Dołki 

dogrywki wyświetlane są w kolorze czerwonym. Mecz kończy się po wygraniu 

pierwszego dołka dogrywki. 

Zielony przycisk [Certify Scorecard] pojawi się gdy: 

• mecz może być zremisowany i zawodnicy osiągną ostatni dołek, 

• liczba dołków przewagi jest większa niż liczba dołków pozostałych do 

rozegrania, 

• jedna ze stron wygrywa dogrywkę. 

Należy go nacisnąć aby podpisać kartę wyników. Ważne, by sprawdzić wyniki 

przed podpisaniem karty wyników.  

Naciśnięcie tego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem podpisu na karcie 

wyników i spełnia wymogi reguły 3-3b Reguł Gry R&A i USGA (odpowiednia 

informacja ukaże się przed ostatecznym podpisaniem karty wyników). 

Po podpisaniu karty wyników nie będzie już można dokonywać żadnych 

zmian, a karta zostanie automatycznie przesłana do systemu (programu głównego BQGolf). 

Więcej informacji na temat wyboru rodzaju rozgrywki oraz wyboru dołków dogrywki można znaleźć w 

dokumentacji programu głównego BQGolf.  

5.11 Refresh (Odśwież) 
Wszystkie wyniki odświeżane są po każdej zmianie dołka lub co 5 minut. 

Naciśnięcie przycisku [Refresh] spowoduje dodatkowe odświeżenie wyników. 

Jeśli pojawiły się problemy komunikacyjne (np. słaby zasięg) i istnieje możliwość, że wyniki nie zostały 

przesłane do chmury, to należy nacisnąć ten przycisk ponownie w miejscu, gdzie zasięg jest dobry. To 

spowoduje ponowne przesłanie wyników do chmury, nawet jeśli karta wyników została już podpisana. 
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5.12 Golf Course Info (Informacje O Polu Golfowym) 

Wyświetla informacje o polu golfowym. 

W górnej części wyświetlone są sumaryczne informacje o wszystkich 

dostępnych na danym polu golfowym tee: 

• Nazwa tee 

• Kolor tee oznaczony jak na polu golfowym 

• CR – Course Rating  

• SR – Slope Rating 

• Sumaryczna długość dołków (wyrażona w metrach lub jardach). 

Poniżej wyświetlone są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 

dołków dla każdego z dostępnych tee: 

• Stroke Index (SI) 

• PAR 

• Długość (w metrach lub jardach). 

Jednostki miar można zmienić w Settings (Ustawienia) (patrz strona 20). 

5.13 Leaderboard (Tablica Wyników) 

Tablica ta wyświetli się kiedy zostanie naciśnięty przycisk [Scores] w pasku przycisków, lub kiedy w okienku 

wyboru zawodników zostanie wybrana opcja Observer (Obserwator) (patrz Players (Zawodnicy) na stronie 

8).  

Tablica Wyników jest odświeżana automatycznie co 5 minut lub kiedy zostanie naciśnięty przycisk [Refresh]. 

5.13.1 Stroke Play 

Tablica Wyników zawiera listę zawodników wraz z ich 

bieżącymi wynikami, posortowaną według wyniku 

brutto odniesionego do par rozegranych dołków. 

Wyniki na poszczególnych dołkach oznaczone są 

następującymi kolorami: 

−           Eagle (-2) lub mniej 

−           Birdie (-1) 

−           Par (0) 

−           Bogey (+1) 

−           Double Bogey (+2) lub więcej  

−           Dołek Skreślony 

 

W rozgrywkach Yellow Ball i 1-2-3 w tablicy wyników wyświetlane są punkty zdobyte przez każdą z drużyn. 

W rozgrywce Four Ball w tablicy wyników wyświetli się wynik drużyny. 

Więcej informacji na temat tych formatów gry można znaleźć w dokumentacji programu głównego BQGolf. 
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5.13.2 Match Play 

Tablica Wyników zawiera listę meczów wraz z ich 

rezultatami. Każda ze stron ma przypisany kolor ustalony 

przez organizatora (patrz instrukcja programu głównego 

BQGolf). Kolory podstawowe to niebieski lub żółty.  

Wyniki przedstawione są w typowej formie, tzn. 

DołkiPrzewagi & DołkiDoKońca. Jeśli trwa rozgrywanie 

meczu, to bieżący wynik przedstawiony będzie w formie 

DołkiPrzewagi / DołkiDoKońca. 

Wynik meczu wyświetlony będzie w kolorze przypisanym 

do zwycięskiej (lub prowadzącej) strony lub w kolorze białym w przypadku remisu. 

Dodatkowo następujące opisy mogą pojawić się zamiast wyniku: 

− PO – jeśli mecz został poddany, 

− DO – jeśli mecz został wygrany po dogrywce, 

− DQ – jeśli jedna (lub obie) ze stron została zdyskwalifikowana. 

Rezultaty na poszczególnych dołkach również oznaczone są kolorami przypisanymi do każdej ze stron: Dla 

kolorów podstawowych: 

−        jeśli strona „niebieska” wygrała dołek, 

−        jeśli strona „żółta” wygrała dołek, 

−        jeśli dołek został zremisowany, 

−        jeśli dołek jeszcze nie został rozegrany. 

 

W rozgrywce Ryder Cup wynik całkowity zostanie wyświetlony nad tablicą wyników. 

5.14 History (Historia) 

Wszystkie rozegrane rundy są zapisywane w pamięci 

urządzenia mobilnego. Aby je przejrzeć należy nacisnąć 

przycisk [History]. Wyświetli się lista wszystkich rund 

golfa zapisanych w urządzeniu. 

Aby usunąć rundę z listy, należy ją zaznaczyć i nacisnąć 

przycisk [Trash]. 

Aby wysłać e-mailem wyniki rundy, należy zaznaczyć 

wybraną rundę i nacisnąć przycisk poczty (jeśli żadna 

runda nie zostanie zaznaczona, wówczas wysłana 

zostanie pierwsza runda z listy). 

Wyniki rundy zostaną wysłane jako załącznik HTML, który można później wyświetlić w programie pocztowym, 

przeglądarce lub edytorze tekstu. 

Po naciśnięciu przycisku poczty wyświetli się okienko, w którym należy wybrać osoby z listy kontaktów, do 

których e-mail ma zostać wysłany, lub wpisać adresy e-mail w polu E-Mail Address. Jeśli zostanie wpisanych 

kilka adresów, to muszą być one oddzielone od siebie średnikami (;). 

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danej rundzie, należy zaznaczyć wybraną rundę i nacisnąć przycisk 

[Statistics] (jeśli żadna runda nie zostanie zaznaczona, wówczas wyświetlona zostanie pierwsza runda z listy). 

Patrz Statistics (Statystyki) na stronie 19. 
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5.15 Statistics (Statystyki) 

Informacje statystyczne mogą zostać wyświetlone podczas trwania rundy lub 

z okienka History (Historia) (patrz strona 18). 

Jeśli statystyki zostaną wyświetlone podczas trwania rundy, wówczas okienko 

będzie zawierać informacje bieżące. Jeśli natomiast zostanie wyświetlone po 

zakończeniu rundy, wówczas zawierać będzie kompletne informacje 

dotyczące wybranej rundy. 

Poza tymi informacjami wyświetlone zostaną: 

− Stroke Play 

o bieżący wynik (Do Par, Brutto, Netto, Brutto STBF i 

Netto STBF), 

o ilości Albatrosów, Eaglów, Birdiech, Parów, Bogeyów, 

Double Bogeyów oraz wyników ponad Double Bogey. 

− Match Play 

o bieżący wynik, 

o ilość uderzeń otrzymywaną przez jedną ze stron, 

o ilość dołków wygranych przez każdą ze stron oraz 

ilość dołków zremisowanych. 

5.16 Share (Udostępnianie) 

Można udostępnić innym użytkownikom dane turnieju, pola golfowego oraz 

dane dostępowe chmury. 

Można tego dokonać za pomocą NFC lub za pośrednictwem kodu QR. 

Najpierw należy wybrać dane do udostępnienia, tj. z odpowiednich list wybrać 

turniej, pole golfowe lub chmurę, których dane mają być udostępnione. 

Jeśli po naciśnięciu jednego z przycisków nie wyświetla się lista dostępnych 

danych oznacza to, że nie ma dostępnych danych dla danej opcji, które można 

by udostępnić. 

 

Następnie należy wybrać: 

• QR – po naciśnięciu przycisku [QR] program wygeneruje i wyświetli 

na ekranie kod QR zawierający wybrane dane. 

Na ekranie startowym urządzenia odbiorczego należy nacisnąć 

przycisk [QR]. Zostanie uruchomiony skaner kodów QR. Należy zbliżyć 

obiektyw aparatu fotograficznego urządzenia odbiorczego do ekranu 

urządzenia nadawczego. Po sczytaniu kodu skaner wyłączy się 

automatycznie. 

UWAGA: dane dostępowe niektórych chmur mogą być dość pokaźnych rozmiarów i skanowanie 

takiego kodu QR może być utrudnione. 

• NFC – oba urządzenia mobilne (nadawca i odbiorca) muszą być wyposażone w NFC oraz na obu 

rządzeniach funkcja NFC musi być włączona (patrz Ustawienia urządzenia).  

Po naciśnięciu przycisku [NFC] pojawi się okienko z informacją, co zostanie przesłane.  

Na ekranie startowym urządzenia odbiorczego należy nacisnąć przycisk [NFC]. Następnie należy 

zbliżyć oba urządzania ich tylnymi stronami i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego (informującego o 

nawiązaniu łączności), kiedy oba ekrany się pomniejszą, dotknąć ekranu na urządzeniu nadawczym. 



 
www.bqsoft.eu 

BQGolf MScorecard w 1.1.10 Strona 20 z 22 
 

Wybrane dane zostaną przesłane do urządzenia odbiorczego. 

Jeśli dane zostaną pomyślnie odebrane na urządzeniu odbiorczym to: 

• jeśli przesłane były dane turnieju – program przejdzie do trybu wyboru zawodników (patrz 

Players (Zawodnicy) na stronie 8). 

• jeśli przesłane były dane pola golfowego – nazwa tego pola zostanie wyświetlona. 

• jeśli przesłane były dane dostępowe chmury – nowa chmura zostanie skonfigurowana stosownie do 

tych danych. 

5.17 Settings (Ustawienia) 

5.17.1 General (Ogólne) 

• Distance Units (Jednostki Długości) – należy wybrać w jakich 

jednostkach mają być wyświetlane odległości: metry [m] lub jardy 

[yd]. 

• Score Input (Wprowadzanie Wyników) 

o Auto – advance – jeśli zaznaczone to: 

▪ w rozgrywkach match play po dotknięciu nazwiska 

zwycięzcy dołka, wynik meczu zostanie 

zaktualizowany i automatycznie zostanie wybrany 

następny dołek. 

▪ w rozgrywkach stroke play jeśli użytkownik korzysta z 

wirtualne klawiatury po wybraniu liczby na 

klawiaturze wynik zostanie zaktualizowany i 

automatycznie zostanie wybrany następny dołek. Ta 

opcja będzie zignorowana jeśli [+/-] zostanie 

wybrane poniżej. 

Jeśli funkcja ta jest wyłączona, to po dotknięciu nazwiska 

zwycięzcy dołka należy dotknąć przycisk [>], aby przejść do następnego dołka. 

o [+/-] –należy naciskając wielokrotnie  [+]  lub [-] wprowadzić odpowiedni wynik na dołku. 

Następnie należy nacisnąć przycisk [>] aby przejść do następnego dołka. 

Opcja ta jest dostępna tylko w rozgrywkach stroke play. 

o Keyboard (Klawiatura) – należy wybrać odpowiednią liczbę na wirtualnej klawiaturze. W 

mało prawdopodobnym przypadku osiągnięcia przez jednego z zawodników wyniku 

większego od 12, należy nacisnąć [>12] i wprowadzić właściwą liczbę uderzeń. 

Jeśli funkcja Auto – advance jest włączona (patrz wyżej), to po wprowadzeniu wyniku 

automatycznie zostanie wybrany następny dołek. Jeśli funkcja ta jest wyłączona to należy 

nacisnąć [>] aby przejść do następnego dołka. 

 

• Default Practice Round (Domyślna Runda Treningowa) – opcja ta dotyczy tylko rund treningowych. 

W rundach turniejowych wszystkie opcje danej rundy są określane przez Komitet i pobierane wraz z 

danymi turniejowymi. 

o Player (Zawodnik) – imię i nazwisko lub nick zawodnika domyślnego (zwykle jest to nazwisko 

właściciela urządzenia). 

o HCP – handikap dokładny zawodnika domyślnego. Program wyliczy handikap gry po 

wybraniu pola golfowego oraz tee. 

o Golf Course (Pole Golfowe) – domyślne pole golfowe (np. lokalne pole golfowe zawodnika). 

o Tee – domyślna pozycja tee. 
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Wszystkie ustawienia domyślnej rundy treningowej będzie można zmienić przed startem rundy 

treningowej. Patrz Runda Treningowa na stronie 10 

5.17.2 Cloud (Chmura) 

Na górze ekranu wyświetla się nazwa chmury, do której program jest 

podłączony. Informacje dotyczące chmury, z jakiej program ma korzystać, są 

przekazywane przez administratora systemu. Podstawową chmurą jest 

BQGolf. Chmura ta nie wymaga konfigurowania. 

Aby podłączyć się do innej chmury należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

• Existing Cloud (Istniejąca Chmura) – wyświetli się lista chmur, do 

których dostęp już wcześniej został uzyskany. Należy wybrać jedną z 

nich. 

• File (Plik) – dla chmur, do których dane dostępowe są dużych 

rozmiarów i w sytuacji, kiedy urządzenie nie posiada NFC oraz 

skanowanie kodu QR jest niemożliwe, administrator systemu może 

wygenerować na swojej konsoli (używając programu głównego 

BQGolf) graficzny kod QR i przesłać go e-mailem do użytkownika. 

Użytkownik odczytując e-mail musi zapisać otrzymany plik graficzny 

QR na swoim urządzeniu (patrz instrukcja obsługi poczty), a następnie 

naciskając przycisk [File] i wybrać go z listy. Program odczyta 

niezbędne dane i skonfiguruje chmurę. 

Plik graficzny ma predefiniowaną nazwę CLOUDQR.PNG. 

• QR – zostanie włączony skaner kodów QR. Należy skierować aparat fotograficzny na otrzymany kod 

QR. Po zeskanowaniu kodu program skonfiguruje odpowiednio chmurę. 

UWAGA: dane dostępowe niektórych chmur mogą być dość pokaźnych rozmiarów i skanowanie 

takiego kodu QR może być utrudnione. 

• NFC – Po naciśnięciu przycisku [NFC] program przejdzie w tryb oczekiwania na połączenie z innym 

urządzeniem mobilnym lub kartą smart.  

Jeśli dane otrzymywane są z: 

o karty smart – należy przyłożyć kartę smart do tylnej części urządzenia (karta smart jest 

przygotowywana przez administratora systemu i komitet organizacyjny wykorzystując 

program główny BQGolf). 

o innego urządzenia mobilnego – oba urządzenia mobilne (nadawca i odbiorca) muszą być 

wyposażone w NFC oraz na obu rządzeniach funkcja NFC musi być włączona (patrz 

Ustawienia urządzenia).  

Należy zbliżyć oba urządzania ich tylnymi stronami i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego 

(informującego o nawiązaniu łączności), kiedy oba ekrany się pomniejszą, dotknąć ekranu na 

urządzeniu nadawczym. 

Po otrzymaniu danych program odpowiednio skonfiguruje chmurę. 

5.18 Manual (Instrukcja Obsługi) 
Wyświetla instrukcję obsługi programu. 

5.19 About (O Programie) 
Wyświetla informacje o programie, numerze jego wersji oraz prawach autorskich do programu. 
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