
Plik INR 
 
Pojawił si� w KoPSie nowy wodotrysk (słownictwo autora programu). Przy jego 
pomocy mo�na zmienia� numeracj� poszczególnych rozda�.  
Przyjmijmy, �e gramy turniej Grand Prix Polski. Pierwsza sesja nie stanowi 
problemów – na sali grane s� rozdania 1-10. Problem zaczyna si� w sesji drugiej. Na 
sali s� rozdania 11-20. Jak wiemy, KoPS numeruje rozdania od numeru 1. By zmieni� 
numery rozda� musimy zało�y� plik INR (InneNumeryRozda�). 
Je�li zało�ymy sobie sesj� 2 (S2.INF), to po wej�ciu w zapisy pierwszy numer 
rozdania b�dzie, niestety, miał numer 1. Tworzymy plik z rozszerzeniem INR o 
nazwie TAKIEJ SAMIEJ jak nazwa pliku inf danej sesji. W naszym wypadku S2.INR. 
Poza tym musimy zachowa� go w tym samym katalogu, co dany turniej. W tym pliku 
mo�emy w kolumnie poda� numery rozda�. np.: 
 
1 
3 
5 
2 
5 
7 
33 
4 
8 
 
W takim wypadku b�d� to kolejne numery rozda� (rozdanie 10 b�dzie miał nr …10 – 
gdy� go nie definiujemy). Gdy plik zachowamy i wejdziemy w zapisy, zobaczymy, �e 
numery rozda� zostan� zmienione. Jest to o tyle wygodne, �e je�li rzeczywi�cie 
numery rozda� b�d� dziwne (nie w kolejno�ci), to przy zmianie numerów KoPS 
równie� b�dzie zmieniał zało�enia do danego numeru rozda�.  
Gdy zmienimy plik INR i zamienimy kolumn� liczb na jedn� liczb� – dla KoPSa 
b�dzie to oznaczało, �e tyle pierwszych rozda� KoPS ma pomin��. Spróbujmy 
zamieni� kolumn� cyfr na jedn� – 10. Je�li teraz zapami�tamy plik – to numery rozda� 
zaczn� si� od numeru 11. Czyli zało�ymy drug� sesj� turnieju GPP. 
Istnieje równie� mo�liwo�� „zap�tlenia” numerów rozda�. Powiedzmy, �e gramy 
turniej na 6 par i gramy pi�� rozda� w rundzie, posiłkuj�c si� cały czas jednynie 
pudełkami o numerach 1-5. Wtedy do pliku inr wpisujemy cyfr� ze znakiem ”-”. W 
danym przypadku „-5”. By to sprawdzi�, wpiszmy do naszego pliku inr „-2”, 
zapiszmy plik i wejd�my do zapisów. Numeracja b�dzie wygl�dała tak, jak gdyby 
przez cał� sesj� grano pudełkami 1-2. 
 
Zmiana numeracji rozda� mo�e by� równie� przydatna przy ustawieniu turnieju z nie 
ci�gł� numeracj� rozda�. Wpisujemy wtedy po prostu w kolumnie dane numery 
rozda� – i nie musimy definiowa� turnieju od nowa. 
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