Popis práce v programu AK u soutěže „Pohár rozhlasu“
Tento popis vychází ze znalostí uživatele ovládat program atletická kancelář podle dodaného mauálu. Zde je
pouze nastavena cesta jak vést kancelář u těchto specifických soutěží.
Pohár rozhlasu je zapracován od verze 1.003.
Upozornění: při vedení poháru rozhlasu v programu atletická kancelář je záložka informace pouze informativní a nerespektuje pravidla při
vyhodnocování této speciální akce, která vlastně není oficiální atletickou mistrovskou soutěží. Proto pro vyhodnocení používejte sestavy které
jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

Nastavení programu
Před zahájením závodu je potřeba nastavit:
1. v sekci Nastavení/Obecná nastavení AK volbu Nastavení druhu závodu na víceboje!!!
2. v sekci Nastavení/Obecná nastavení AK volbu Cílové kamery na bez Kamery při ručním
měření, pokud měříte lektronicky vyberte některou z kamer
3. v sekci Nastavení/Obecná nastavení AK volbu počet drah

Vyhledání nebo založení kalendářní akce
Nejprve je potřeba nalézt kalendářní akci nebo ji založit. Vyhledání proveďte na stránce „Přehled závodů“
dle obrázku:

Nejprve se pokuste vyhledat akci zadáním např. názvu Vašeho města do pole hledání. Pokud se zobrazí ve
výběru akce se kterou chcete pracovat zvolte ji jako aktivní odkazem na konci příslušného řádku. Tím se
Vám akce zobrazí v hlavičce programu a bude s ní nadále pracovat tvořit časový pořad, přihlášky atd.
Pokud akci nenajdete – tedy není součástí kalendáře ČAS, můžete se pokusit akce zaktualizovat z internetu
odkazem načtení kalendáře ČAS nebo ji můžete ručně založit pomocí odkazu Nová akce.

Zápis časového pořadu pro pohár rozhlasu
Přejděte na stránku Časový pořad. Zde založte nejprve disciplínu „Pohár rozhlasu“ pro danou kategorii, fázi
zadávat nemusíte.

Obdobně založte všechny další kategorie. Program je nastaven dle oficiálních propozic pouze na kategorie
„Ml.Žáci, Žáci, Žákyně a Ml.Žákyně, !

Přihlášky a rozgenerování disciplín
Po zavedení disciplín může obrazovka časového pořadu vypadat následovně:

Nyní přejděte na stránku „Přihlášky“ a proveďte naplnění disciplín všemi závodníky družstev.
Po zavedení všech přihlášek můžeme provést automatické rozgenerování do disciplín dle propozic.
Program AK má podle kategorií nastaven přesný seznam disciplín a ty vám připraví včetně zavedených
závodníků. Je možné v případě potřeby rozgenerovat i nenaplněné disciplíny a poté do prázdných disciplín
závodníky rozepsat.
Funkci spustíte na stránce časového pořadu kliknutím na odkaz Nboje v příslušném řádku kategorie
disciplíny „Pohrá rozhlasu“.

Po kliknutí na tento odkaz provede program AK výzvu viz obrázek, kde zadáte pro potvrzení písmenu A a
potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Dojde rozgenerování závodníků do příslušných disciplín. Disciplína označená Pohár rozhlasu bude
přejmenována na celkový bodový stav. Tuto disciplínu nemažte, protože se do ní kalkulují body v průbehu
závodu.
Jediná výjimka je štafeta 4x60m, kde je poté v přihláškách potřeba ručně zavést složení štafet pro jednotlivé
oddíly.

Ukázka zadání štafety je zde:

Štafeta se zadává vždy pro oddíl, který máte na obrazovce nastaven, v našem případě je to 4DVCB.

Tímto je dokončeno zavedení závodníků do startovek a může se připravit pro každý běh či techniku zápisy
dle standardních postupů v programu AK. Samozřejmě je možné provádět přesuny závodníků do rozběhů
apod.

Výsledky
Nyní je možné zapisovat postupně výsledky běhů a technik tak jak je běžné v průběhu jakéhokoliv závodu.
Po každé vyhodnocené disciplíně ve výsledcích volbou „Urči pořadí ..“ se dopíší závodníkovi automatciky
body dle bodovacích tabulek jako např. zde :

Každý takto vyhodnocený závod má vliv na celkovou tabulku pro kategorii.

Tisková sestava celkový bodový stav pro kategorii
Tuto tabulku si můžete kdykoliv v průběhu závodu zobrazit či vytisknout přes odkaz
na
stránce výsledků. Sestava zobrazuje data pro kategorii na které se právě nacházíte na levé straně v časovém
pořadu.
Sestava vybírá vždy dva nejlepší závodníky oddílu v každé disciplíně a jednu nejlepší štafetu. Ostatní
závodníci zde nejsou zobrazeni.
Je to tedy hlavní sestava, která určí celkové pořadí družstev v poháru.
Ostatní běžné sestavy výsledků je možné používat bez omezení.

Tisková sestava víceboj
Pro celkový přehled bodování závodníků je možné taky vytisknout sestavu celkového bodového stavu za
kategorii. Tuto sestavu musíte tisknout tak, že se ve výsledcích nastavíte na disciplínu Celkový bodový stav
a příslušnou kategorii a kliknete na odkaz víceboj viz obr.
Zobrazí se vám celkový bodový stav dle závodníků což v poháru rozhlasu není podstatné, ale určitě to
obohatí příslušné výsledky a dá informaci dětem i trenérům.
Pozn. Před tiskem vždy disciplínu celkový bodový stav setřiďte volbou „Urči pořadí sestupně“.

