Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ
KANCELÁŘ (Manuál I.část )
( Manuál pouze podrobněji rozvádí některé popisy uvedené v manuálu ing. Blažeje)

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
1 – Způsob připojení je popsán v odst. 1 II. části tohoto manuálu.
2 – Pokud se jedná o závod,který dosud nebyl tímto programem zpracováván tak se postupuje takto:
- klikneme na „nová akce“ a potvrdíme OK
- v tabulce, která se objeví na obrazovce vyplníme všechny potřebné údaje(není nutná
poznámka a datum ukončení akce jednodenních soutěží). Někdy stačí kliknout na
příslušnou řádku a objeví se zde text, který jsme zadávali do dřívějších závodů a pokud je stejný,
tak na něj stačí kliknout .
- klikneme na „uložit“ a „zpět“ (pokud chceme celou tabulku smazat tak klikneme na
„smazat akci“)
- poté klikneme vpravo na „aktivní“ a OK.
3 – V sekci „Nastavení“zadáme: - počet drah na oválu –kliknout na „ulož dráhu“
- druh závodu-klikneme na „běžná soutěž“, a „ulož druh“
- název města kde se závody konají a „uložit tisk“
- vlevo „obecná nastavení AK-cílové kamery“
zadat „bez kamery“ nebo „druh kamery“a potvrdit
- případně kliknout na „omezení oddílů a kategorií“ a
postupovat dle odst. 7.a 8. v II.části tohoto manuálu
4 – Poté klikneme na sekci „Časový pořad“ (dále jen ČP), který musí být vždy zadán, jinak
Vás počítač dál nepustí. U vícedenních soutěží je nutno na každý den sestavit samostatný
ČP a v prvním čtverečku napsat č. dne, za který je ČP sestaven.
- datum začátku discipliny musí být napsán ve tvaru např. 09:30 nikoliv 9:30.
- poté se zadá disciplina, která má v označený čas začínat. Na stejnou dobu můžeme označit
začátek u více disciplin. U běžeckých soutěží,které se běží přímo na čas, nebo na rozběhy
a potom finále, se musí zadat každý běh či rozběh samostatně (může být stejný čas) .
- poté se zadá kategorie(starší žáci jsou značeni „žáci“, st. žákyně „žákyně“
- okénko „Fáze“ se vyplňuje takto : -u běhů na čas - Běh -v okénku Poř. – dát číslo
-u rozběhů
- Rozběh- v okénku Poř. dát číslo
-finále-jen u běhů,kde koná finále a v Poř. značit A, B.
- jakmile je jeden řádek napsán celý, tak se klikne na „vložit nový“ a pokračuje se tak
dlouho, až je celý ČP napsán.
- všechny údaje lze zadávat předem, počet běhů či rozběhů nutno odhadnout, vždy se dá něký přidat či smazat.
5 - Poté se přejde do sekce „Přihlášky“.
Pokud zadáváme závodníky, o kterých víme, že nejsou v centrálním registru ČAS, tak
musíme nejdříve postupovat dle odst. 6A , případně 6B II.části manuálu.
- v ČP si označíme disc. (běh či rozběh), do které budeme vkládat přihlášky závodníků
- před vkládáním jmen si musíme ujasnit, jakým způsobem je budeme zadávat:
a – všechny závodníky z jednoho oddílu najednou , ale pak je musíme vhodným
způsobem setřídit.(např. podle výkonů zadaných ve sloupci “výkon“)
b - nebo je zadávat postupně tak, jak je setřídil technický delegát do rozběhů,běhů
či finále, u technických disciplin nejlepší nakonec.
- klikneme na název oddílu,ze kterého je závodník a po najití jeho jména ho označíme
a klikneme na „vložit závodníka“ .
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Pokud jméno nenajdeme, postupujeme dle popisu v odst. 6B II.části manuálu.
Jméno závodníka se objeví v disciplině a pokračujeme tak dlouho, až jsou všichni
závodníci zavedeni.(pokud jsme je již nesetřídili, tak to učiníme nakonec).
- v „Přihlášce“ je možno do sloupce označeného „SČ“ zapisovat i startovní čísla
- do přihlášky lze také zadat závodníky, kteří startují mimo soutěž. V takovém případě mu–
síme po zadání jména nejdříve kliknout na malý čtvereček před označením MS a teprve
pak kliknout na „vložit závodníka“.
- poté klikneme na „uložit“ (pokud to neuděláme,tak to při nějakém dal.klinutí zmizí)
- chceme-li napsané závodníky podle nějakých kriterií setřídit, tak si vybereme vhodný
způsob na pravé straně okna- Pomůcky.(např. do sl. výkon napíšeme každému závodníkovi známý nejlepší výkon, nebo napíšeme č. dráhy, do sloupce „Poř.“ napíšeme čísla
tak, jak chceme aby soutěžili. Vše musíme uložit a poté setřídit.
- pokud již máme discipliny naplněny a setříděny(nebo jen část), můžeme si již vytisknout
„Startovní listinu“ a „Zápisy pro rozhodčí“ a to kliknutím na „Přihláška/Přihlášky (+) “
nebo „Zápis/zápisy(+)“. Pokud chceme mít na jednom listu více běhů či rozběhů pohromadě, musíme postupovat dle popisu v odst.10. II.části tohoto manuálu.
- Zadávání štafet
- klikneme na název discipliny,poté na název oddílu(školy) pro kterou chceme štafety
zadávat. Do příslušného okénka začneme psát příjmení členů štafet, mezi jména dáme
čárku a mezeru. Do okénka RČ dáme ročník narození, zpravidla nejstaršího člena štafety, klikneme na „vložit+ registr“ a jména se objeví v přihlášce. Jakmile jsou všechny
štafety v příslušném běhu napsány, doplníme do příslušného sloupce číslo dráhy a
klikneme na „uložit“.
- poté klikneme na setřídění „podle dráhy“
- poté pokračujeme v psaní a setřídění dalších běhů resp. rozběhů.
- Postup při zadávání startu mimo soutěž a při tisku startovek nebo zápisů je stejný jako
u jednotlivých disciplin.
6 – jakmile máme napsány, případně vytištěny všechny nebo jen určitou část disciplin, klik neme na sekci “Výsledky“.
- vlevo se opět objeví ČP, ve kterém označíme tu disciplinu, do které chceme opisovat
ze zápisu rozhodčích dosažené výsledky.
- vpravo se objeví startovní listina příslušné discipliny a do kolonky „výkon“ začnepsát dosažené výkony. U běhů se za vteřinami píše tečka,(časy u běhů do 400m se
musí psát ve tvaru např. 67.5 ,nikoliv 1:07.5) Vrhy,hody a skoky se píší v metrech
s desetinnou tečkou (např. 6.55, 48.72 ).
- u shodných výkonů musíme do kolonky „pom.poř.“ napsat skutečné pořadí, při
plichtách se napíše pořadí stejné.
- Značky DNP, DNF, DQ , NM se zapisují do kolonky „cíl“.
- skutečné pořadí v závodě se v prvním sloupci nemusí vyplňovat.
- máme-li všechny výsledky a další údaje v disciplině napsány, klineme na „uložit“
- poté klikneme vpravo na „určit pořadí“ a počítač automaticky vše setřídí
- do označeného okna lze psát u každého běhu či rozběhu vítr, poté uložit
- do poznámky pod seznamem závodníků lze napsat důvody diskvalifikace a pod.
- Za poslední disciplinou je třeba napsat : jméno a příjmení hlavního
rozhodčího, ředitele závodu a případně informace o počasí a případných zraněních v
v průběhu celého závodu.( musí se také „uložit“).
- pokud chceme vytisknout výsledky jen jedné discipliny, klikneme na text za ikonou
a před lomítkem „výsledek/
- pokud chceme tiknout více disciplin najednou, postupujeme dle odst.10 II.části man.
- odesílání výsledků, případně úprava textu je popsáno v odst. 3- 6. II.části manuálu.
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SOUTĚŽE DRUŽSTEV
1 – Způsob připojení je popsán v odst. 1. II.části tohoto manuálu.
2 – Pokud se jedná o závod tímto programem dosud nezpracovávaný, tak se postupuje dle
popisu v odst. 2. části I.- soutěž jednotlivců tohoto manuálu.
3 – V sekci „Nastavení „ postupujeme stejně jako je popsáno u jednotlivců v odst.3. I.části
s tím rozdílem, že u druhu závodu klikneme na „soutěž družstev“ a poté na „ulož druh“
4 - Poté klikneme na „Časový pořad“ a postupujeme stejně jak je popsáno v soutěži jednotlivců odst. 4. I.části tohoto manuálu. Navíc zde přidáme disciplinu „Celkový bodový
stav“. Na konci výsledkové listiny se pak objeví tabulka. Pokud chceme na konec výsledkové listiny dát i tabulku po více kolech, tak musíme zadat disciplinu“Celkový bodový
stav“ještě jednou, ale do fáze dát „Finále“ a to pro každou zpracovávanou kategorii samostatně. Ve výsledcích se nám bodový stav ve zpracovávaném kole objeví v obou
disciplinách, ale v té finálové je počet pomoc. bodů nesprávný(jde o součet pomoc. a
hlavních bodů ve zpracovávaném kole) Tu finálovou musíme pak opravit na stav, který
zpracuje řídící soutěže. Protože nelze ve vypsané tabulce opravovat názvy oddílů, tak
vymažeme údaje ve
sloupcích „POŘ.“ „N.VÝKON“ a „BODY“.
Do Poř. dáme číslo pořadí po příslušném kole, které patří k názvu oddílu.
Do N.Výkon zadáme počet pomoc. bodů od začátku soutěže.
Do Body dáme počet hlavních bodů od začátku soutěže a klikneme na „ulož změny“ .
Pokud je po více kolech pořadí jiné než ve zpracovávaném, tak musíme vzít na vědomí,
že pořadí uvedených oddílů nemusí odpovídat skutečnému pořadí. Rozhodující je pak
údaj ze sloupce „Poř.“ a počet hlavních bodů. Pokud bychom znovu zadali“urči pořadí“
tak nám to setřídí podle počtu pomoc. bodů, znovu uvede počet bodů 11,9,8 atd., což
neodpovídá skutečnosti. Tyto body musíme vymazat a napsat tam ty, které jsme obdrželi
od řídícího soutěže.
5 - Poté přejdeme do sekce „Přihlášky“
Postupuje se stejně jak je popsáno v odst. 5. části I. tohoto manuálu - soutěž jednotlivců.
Obsluha počítače dostává kartičky od řídícího soutěže, nikoliv od technického delegáta.
6 - jakmile máme napsány, případně vytištěny všechny nebo jen určitou část disciplin, klikneme na sekci „Výsledky“ a pokračujeme opět podle popisu v odst.6.I.části tohoto manuálu.
Pokud se jedná o běžnou soutěž ČAS nebo KAS, kde je jednotné bodování za prvních deset míst (11,9,8 atd.), tak nám to automaticky po kliknutí na „určit pořadí“ oboduje všech
deset bodovaných míst, v případě plichty to body dělí(musí se ale napsat pořadí např. 3.a3
a další pak až 5., nebo 3.,4 při stejném výkonu, ale pořadí lze určit).Pokud se běží závod
na rozběhy, oboduje to až finále A a poté finále B příp. C.
Pokud se závod běží přímo na čas (tedy na běhy), program automaticky oboduje místa
podle celkového pořadí, které však není samostatně zobrazeno ani ho nelze vytisknout.
Na jednom počítači lze zpracovávat najednou jednu kategorii mužskou a jednu kategorii
ženskou. Lze zpracovávat najednou i více ženských nebo mužských kategorií, ale v sekci
„Informace“ pak jsou celkové body za družstvo sečteny za všechny zpracovávané kategorie a body lze zjistit za poslední disciplinou příslušné kategorie.
Po napsání a uložení výsledků lze i tisknout a po každé ukončené disciplině se objeví
v jednotlivé kategorii bodové součty za disciplinu. Tisk výsledků – viz odst. 10. II.části
tohoto manuálu.
V sekci„Informace“pak najdeme údaje o bodování jednotlivců v celé soutěži (nejdříve
body jednotlivců podle disciplin, poté součet za všechny discipliny a nakonec za družstvo
Jde-li o mužskou kategorii klikneme na muže, jde-li o ženskou kateg. tak na ženy. Tyto
bodové výsledky lze vytisknout.
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7 - Pokud se jedná o soutěž družstev, kde je odlišný způsob bodování, tak je úvodní postup
stejný. Po zadání „určit pořadí“ nám to výše popsaným způsobem oboduje prvních deset
míst. Toto obodování ve všech řádcích vymažeme a poté tam napíšeme takové body,
které jsou stanoveny v propozicích příslušné soutěže. Po zapsání těchto bodů musíme
zadat „uložit“ a pod disciplinou se objeví bodové součty družstev. Dále postupujeme dle
popisu v předchozím odstavci 6.

POHÁR ROZHLASU
1 - Připojení je popsáno v odst. l. II.části manuálu
2 – Pokud se jedná o závod,který nebyl dosud zpracováván, tak se postupuje stejně jak je
popsáno u soutěží jednotlivců
3 – V sekci „Nastavení“ zadáme – počet drah na oválu - kliknout na „ulož dráhu“
- druh závodu – klikneme na víceboje a „ulož druh“
- název města kde se závody konají a „uložit tisk“
vlevo – „obecná nastavení AK- cílové kamery“
- zadat bez kamery nebo
- druh kamery a potvrdit
4 – V sekci „Časový pořad“
- datum začátku musí být napsán např. ve tvaru 09:30 nikoliv 9:30
- pokud se bude používat systém rozgenerování,tak se v disciplině zadá „pohár rozhlasu“
- poté se zadá kategorie (mladší žáci, mladší žákyně, žáci, žákyně)
- po zadání každé kategorie nutno kliknout na „vložit nový“
- poté se zadá čas začátku nové kategorie a vše se opakuje.
5 – Pokud je zadán celý časový pořad přejde se do sekce „Přihlášky“
- zde si v časovém pořadu označíme disciplinu a kategorii, do které budeme vkládat
přihlášky.
- nejdříve se musí zadat název školy- vytvořit si 5místné zkratky a ty pak zadat a k tomu
- napsat celý název školy(ne dlouhý) a kliknout na
„vložit nový oddíl“
- poté k názvu školy postupně zadáváme jména jejich závodníků:
začínáme příjmením, poté křestní jméno a rodné číslo nebo alespoň rok narození a
klikneme na „vložit +registr“. Pod názvem školy se postupně objevují zadaná jména,
která již trvale zůstávají v paměti.Jakmile máme všechna jména zadána klikneme na
„uložit změny“.(pokud to neuděláme tak při nějakém dalším kliknutí zmizí)
- tak pokračujeme, až zadáme všechny školy a všechna jména závodníků příslušné
kategorie. Zadávání názvů škola jmen závodníků je možno zpracovat v předstihu a
v den závodu je doplňovat nebo mazat.
- poté se vrátíme do sekce „Časový pořad“ a zde klikneme v příslušném řádku na „nboj“
a počítač automaticky vypíše do ČP všechny discipliny PR a přiřadí zadané závodníky
do všech disciplin PR v příslušné kategorii(kromě štafet). Tento krok provedeme u
všech kategorií, které ten den závodí.
- seznam závodníků v disciplině musíme pak upravit, jména závodníků, kteří v ní
nestartují smazat a těch bude při větším počtu škol hodně.
- tento systém je při velkém počtu škol někdy velmi nepraktický.¨, při menším počtu
je vcelku výhodný
- Po smazání závodníků, kteří nebudou v disciplině startovat, následuje kopírování do
běhů, což je popsáno v odst.9. II.části manuálu.
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6 - Pokud se systém rozgenerování nepoužije, je nutno postupovat dle popisu u jednotlivců
sekce „Časový pořad“ (dále jen ČP)
- je-li kompletní časový pořad zadán, tak se přejde do sekce „Přihlášky“ a postupuje se
obdobně jako u soutěží jednotlivců..Nutno tedy zadat jména do každé discipliny
samostatně.
Pokud závodník startuje ve dvou disciplinách, tak první zápis zůstává v paměti a pak
stačí označit jeho jméno a kliknout na „vložit závodníka“.
- Po zadání jmen do discipliny lze ihned vytisknout
1 – seznam přihlášených kliknutím na „přihláška/přihlášky(+)“
2 – zápis pro rozhodčí kliknutím na „zápis/zápisy(+)“
Pokud chceme na 1 listu Přihlášky nebo Zápisu tisknout více běhů,musíme takovéto
discipliny označit + (viz popis v odst.10. II.části manuálu)
- V pořizování přihlášek se pokračuje až do naplnění všech disciplin uvedených v ČP.
- Zadávání štafet : viz popis u soutěží jednotlivců
7 - Po obdržení prvních výsledků od rozhodčích se přejde do sekce „Výsledky“
Postup je stejný jak je popsán u soutěže jednotlivců
8 - Pokud chceme vytisknout skupinu některých disciplin najednou (např. jen mužské, jen
ženské, jen vrhy, jen hody, jen běhy a pod.) tak je tento postup pospán v odst.10. II.č.
tohoto manuálu.
- po ukončení označování + klikneme na „Pohár rozhlasu“ a objeví se nám výsledková
listina, kterou pak vytiskneme obvyklým postupem.
- poté označíme další skupinu disciplin a celý proces se opakuje.
- pokud chceme souhrnné výsledky někam odeslat, klikneme na sekci „NASTAVENÍ“, a
postupujeme dle popisu v odst. 3.II.části manuálu
- sekci „Informace“ u Poháru rozhlasu neužívat.
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VÍCEBOJE
V době zpracovávání tohoto manuálu byly v některých částech programu plně funkční jen
víceboje zařazené do rozsahu závodění ČAS t.j. pětiboj, sedmiboj,devítiboj,desetiboj a k tomu i
sprinterský trojboj. Ostatní víceboje uvedené v seznamu disciplin bylo možno sice také
zpracovávat, ale nikoliv podle tohoto popisu, jsou zde určité odlišnosti v postupu.
Popis postupu zpracovávání klasických vícebojů(vč. sprint. 3boje)dle stavu ve verzi AK 11.
1 – po zadání nové akce kliknout na aktivní
2 – přejít do NASTAVENÍ
- v druhu závodu zadat „víceboje“- a uložit
- v cílových kamerách zadat název kamery anebo bez kamery a potvrdit kameru
- v omezení oddílů a kategorií vybereme oddíly, odkud jsou závodníci přihlášeni
k soutěži. Zadat i názvy oddílů, odkud budou závodníci startovat mimo soutěž.. Názvy oddílů
je možno kdykoliv v průběhu zpracovávání doplnit.
- nastavit rozmezí ročníků narození závodníků, kteří budou startovat včetně těch MS. Raději volit
větší rozsah. Pouze závodníci narození v tomto rozpětí se objeví v registru.
- „uložit nastavení“.
3 – přejít do“časového pořadu“ – zadat začátek první discipliny(pozor 09:30 nikoliv 9:30)
- v seznamu disciplin vybrat název víceboje, který bude v programu začínat jako první.V části
„kategorie“ kliknout na kategorii., která bude začínat, do dalších okének zatím nic nezadávat.
- Kliknout na „vložit nový“.
-Začátek dalšího víceboje dát na jiný čas(např. rozdíl 15 min) a kliknout na název dalšího
víceboje, který bude následovat. Takto pokračovat až do zadání všech vícebojů, které budeme v jednom souboru zpracovávat.
4 – přejít do „Přihlášek“
- v čas.pořadu označit víceboj, do kterého budeme vkládat jména. V seznamu oddílů označit
oddíl,ze kterého budeme zadávat startující.Objeví se seznam závodníků,kteří jsou
v registru ČAS. Označíme příslušné jméno a klikneme na „vložit závodníka“ Je-li mezi
startujícími závodník, který zde není, zadá se jméno do řádku nahoře včetně data
narození (stačí i rok) a klikne se na „vložit registr“.Tak pokračujeme, až máme zadána
všechna jména startujících v příslušném víceboji. Je vhodné,ale nikoliv nutné, zadat
každému závodníkovi startovní číslo.Po zadání všech jmen a startovního čísla kliknout na
„uložit“. Je vhodné zadávat jména podle oddílů.Pokud chceme, aby ve všech disciplinách
víceboje startovali ve stejném pořadí, tak jim zadáme číslo do DRÁHA.Pokud chceme, aby
pořadí bylo v každé disciplině jiné, tak v této fázi čísla dráhy nezadáváme.
Klikneme na „uložit změny „a máme-li zadána čísla drah, tak kliknout vpravo na „Třídění
podle dráhy“. (nezadá-li se uložit, tak nám údaje při přechodu na další krok zmizí)
- po zadání do prvního víceboje pokračujeme stejným způsobem i do druhého a dalšího.
- V této fázi nezadávat jména závodníků kteří startující mimo soutěž (MS) i třeba jen
v některé disciplině.
5 – Vrátíme se do „časového pořadu“
- v řádku prvního víceboje klikneme vpravo na „nboj“a nahoře se objeví okno,kde zadáme A a
OK
V časovém pořadu se pak objeví se stejným časem všechny discipliny příslušného
víceboje včetně „ body ...“.
- tak pokračujeme u všech dalších vícebojů.
6 - Přejdeme do„Přihlášek“ a zde v každé disciplině jsou všechna jména startujících zadaná dle 4.
- Pokud mají zájem v některých disciplinách startovat závodníci mimo soutěž, tak je do
příslušné discipliny zadáme tím způsobem, že jméno najdeme v registru, nebo ho
napíšeme a před kliknutím na „vložit závodníka“ nebo „vložit registr“klikneme na malé
okénko označené MS. Jméno se pak objeví mezi startujícími a v zápise i výsledcích je pak
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označeno MS. Pokud bychom zadávali tato jména jako součást víceboje, tak se objeví ve
všech disciplinách, ale bez označení MS. Někde bychom je museli mazat.
- Pokud závodníky potřebujeme v běžeckých soutěžích rozdělit do běhů, tak musíme v
časovém pořadu kliknout na „oprava“ a ve fázi zadáme „BĚH“ a v pořadí 1. Poté zadáme
v čas. pořadu na stejný čas např. 100m, kateg.muži, fáze BĚH, pořadí 2 atd.
- Jakmile máme čas.pořad rozšířen, tak začneme s přesouváním,což je popsáno v Manuálu
II. část 9.
- Pokud jsme nezadávali čísla drah (viz bod 4), tak je zadáme ve všech disciplinách v této fázi
a klikneme na „uložit změny“ a „Třídění podle dráhy“
7 - Tisk zápisů je popsán v jiných částech Manuálu.
8 – Zobrazení a psaní výsledků je také popsáno, jen se nesmí zapomenout po uložení kliknout na
„urči pořadí“. Následně se v zápise objeví u každého závodníka body.Startující MB body
nemají pouze v případě ,že jsou zadávání až dle bodu 6. Jsou závodníci startující MB zadáni
jako součást víceboje, tak se jim tam objevují body a musíme je pak mazat.
9 – Ještě před tiskem nebo odesláním výsledků musíme provést jednu zásadní změnu.
Vrátíme se zpět do ČP a u řádku „celkový bodový stav“ označíme „opravy“ a v okénku a
disciplin klikneme na ten víceboj, který jsme zpracovali a dáme „uložit změnu“ . Pokud
v jednom souboru zpracováváme více vícebojů, tak tuto změnu provedeme u všech.
Ve verzi 1.012 je v poznámce za poslední disciplinou upozornění na tuto nutnost.
10 – Tisk výsledkových listin
-Jsou-li všechny výsledky zaneseny do počítače, tak u každé kategorie označíme „název
víceboje“,dále klikneme vpravo na „sečíst body“ a „urči pořadí“.Všechny discipliny
příslušného víceboje musí být před tímto krokem označeny +.
Tento krok můžeme zadávat v průběhu víceboje a objeví se průběžné výsledky. Jakmile
máme takto zpracovány všechny víceboje, tak v časovém pořadu označíme křížkem vše chny discipliny, nebo jen vybrané. V sestavě se na konci bodového pořadí neobjeví
závodníci MB“. V jednotlivých disciplinách jsou tito závodníci uvedeni
11 – Vícebojařská sestava
- po označení na název víceboje a následném kliknutí na ikonu „víceboje „ se nám objeví
sestava „Celkový bodový stav víceboje“, na které je uvedeno pořadí závodníků
v příslušné kategorii. I zde je vhodné vymazat závodníky startující MB (mají 0 bodů),
pokud se tam objeví.
- I když tato sestava je velmi pěkná, tak na internet ji nelze odeslat a zřejmě se s tím ani
nepočítá.
12 – Při přechodu na „INFORMACE“ lze v této části zjistit bodový stav jednotlivých závodníků
samostatně za ženské kategorie a samostatně za mužské kategorie a to i v průběhu
soutěže. Tuto sestavu lze i tisknout.
13 – Odeslání na internet se provede běžným způsobem(bod 3. Manuálu II.), budou zde uvedeny
výsledky jednotlivých disciplin včetně celkových bodů za kategorii, ale bez tabulek
uvedených v bodě 11.
Postup zpracování některých dalších vícebojů-vrhačský 3boj, vrhačský 4boj a klasický 5boj.
1- po zadání nové akce kliknout na aktivní
2 – přejít do nastavení-další postup stejný jako u klasických vícebojů
3 – přejít do časového pořadu a zadat začátek první discipliny a pokračovat až do zadání všech
disciplin zpracovávaného víceboje.Jako poslední disciplinu zadat „celkový bodový stav“
Pokud bychom zadali název víceboje, tak nám to nebude body sčítat
Zda zadávat s rozdílnými časy nebo vše ve stejném čase není rozhodující.
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4 – přejít do „přihlášek“ a do jedné discipliny zadat jména startujících, ale bez těch MS-uložit.
5 - vpravo klinout na „označit vše“ a poté na „kopírovat označené“ a postupovat dle popisu
uvedeném v odst. 10. manuálu II. Přesun provést i do celkového bodového stavu.
U těchto vícebojů nelze používat funkci „nboj“- zatím to nefunguje.
6 – jakmile máme zadána jména do všech disciplin, můžeme do jednotlivých disciplin přihlásit i
startující mimo soutěž – viz popis u klasických vícebojů. Pokud bychom je zadali jako
součást vícebojů, tak se nám při kopírování ztratí označení MS a výkon je obodován,musíme
to pak mazat.
7 – nyní můžeme vytisknout „zápisy pro rozhodčí“- popis v odst. 11. manuálu II.
8– postup napsání výsledků je stejný jako u jiných druhů soutěží.
9 – Po napsání všech výsledků se vrátíme do ČP a u řádku Celkový bodový stav ¨klikneme na
„opravy“ a v okénku disciplina zadáme název zpracovaného víceboje a uložíme změny.
10 –přejdeme zpět na „výsledky“ a v ČP označíme název víceboje. Všechny discipliny tohoto
víceboje vč. „body ..“ označíme křížkem. Vpravo klikneme na „Sečíst body“ a „určit
pořadí“.
11 – Pokud klikneme na ikonu „víceboje“ , tak se nám objeví sestava uvedená v odst. 10. popisu
klasických vícebojů.
12 – Tisk sestav – v sestavě dle bodu 10 jsou uvedeny všechny discipliny včetně výsledků MS a
celkového pořadí příslušného víceboje. Pokud bychom neprovedli opravu názvu dle bodu 9.
tak se nám na sestavě neobjeví jména závodníků, ale jen pořadí,název oddílu a body celkem
13 – zatím nelze zapracovávat „vrhačský pětiboj“ ,neboť nelze obodovat břemeno, v sestavě se
objeví body v hodnotě -1 a toto je odečteno od skutečného výsledku za 4 discipliny.
Pozn.: v přihláškách jsou závodníci startující mimo soutěž-mimo bodování označeni MS, ve
výsledkové listině jsou označeni MB.
Postup při zpracování žákovského čtyřboje, případně víceboje s jiným počtem disciplin,než je
v atletice standardní-název těchto vícebojů není v programu AK uveden v seznamu atlet. disciplin.
Zpravidla se jedná o závod, při kterém se kromě soutěže jednotlivců vyhodnocuje i soutěž
družstev. Další odchylností je pravidlo, že do soutěže družstev se boduje nižší počet závodníků, než
je skutečný počet členů družstva. Např. při žákovském čtyřboji ZŠ startuje za družstvo 5 členů, ale
do bodování se počítají nejlepší 4. Při sokolském 4 boji startují v družstvu 4 členové, ale počítají se
nejlepší 3. Určitou komplikací je pravidlo, že soutěž družstev je vyhodnocována až po absolvování
všech disciplin.Do soutěže družstev není započten závodník, který se umístil v družstvu jako pátý, u
sokolského 4boje jako čtvrtý. Je zde tedy zásadní odchylnost od Poháru rozhlasu, kde se v každé
disciplině započítávají pouze dva nejlepší výkony, třetím se body nepřidělují a soutěž družstev je
v počítači vyhodnocena správně.
Celé zpracování je proto třeba přizpůsobit možnostem programu AK a je vyzkoušen tento
postup :
1 – podle dříve uvedených zásad zadáme údaje o závodu a klikneme na aktivní.
2 – V sekci „ADRESÁŘ“ zadáme dle popisu v odst.6. Manuálu II. názvy škol(názvy atlet.oddílů
jsou v registru ČAS) a poté jména startujících závodníků s datem nar.(alespoň rok např.93)
Pokud za školu startuje závodník, který je registrován v některém atletickém oddíle, tak se
musí znovu zadat pod název školy.
3- po zadání všech potřebných názvů škol a jmen závodníků přejdeme do sekce“NASTAVENÍ“
Zde do druhu soutěže zadáme „víceboj“, zadáme označení do „cílové kamery“, v omezení
oddílů a kategorií vybereme názvy startujících škol nebo oddílů a případně zadáme věkové
omezení. Klikneme na „uložit nastavení“.
4 – přejdeme do „Časového pořadu“
Postupně zadáme názvy všech disciplin, které jsou součástí čtyřboje nebo jiného víceboje.
U běžeckých soutěží zadáme tolik BĚHŮ (ne rozběhů), kolik jich bude třeba dle počtu
startujících . Jako poslední disciplinu zadáme u každé kategorie „Celkový bodový stav“.
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5 – přejdeme do „Přihlášek“ a do jedné technické discipliny (např. dálka,koule, míček) zadáme
jména všech startujících. V této fázi zatím nic nekopírujeme do dalších disciplin.
6 - Při závěrečné prezenci před zahájením závodů vyřadíme z tohoto seznamu nestartující
závodníky, ale přidáme nahlášené změny zadáním v sekci „Přihlášky“
7 – Po ukončení prezentace rozkopírujeme (nikoliv přesouvat) závodníky do jednotlivých běhů a do
dalších technických disciplin a do discipliny „body ...“
Do discipliny, kde startují všichni zavedení závodníci(vrhy,hody,skoky a body celkem)
závodníky kopírujeme dle popisu v odst. 10. Manuálu II.
Do jednotlivých běhů kopírujeme závodníky postupně –viz odst. 10. Manuálu II.
8 - Máme-li takto připravený soubor, můžeme vytisknout Startovní listinu a poté Zápisy pro
rozhodčí dle popisu v odst. 11. Manuálu II.
9 - Zápis výsledků do jednotlivých disciplin se provádí běžným postupem.
10 – Po ukončení poslední discipliny víceboje (zpravidla dlouhý běh), okřížkujeme všechny
discipliny příslušné věkové kategorie vč. „body ..“ a klikneme vpravo na „sečíst body“ a
„určit pořadí“. Kliknutím na „víceboje+“ se objeví sestava se všemi disciplinami a
s celkovým pořadím. Tato sestava po vytisknutí slouží pro vyhodnocení soutěže jednotlivců,
jsou zde uvedeni všichni startující závodníci.
11 – klikneme na ikonu „Víceboje“ a objeví se nám sestava,kde jsou uvedena jména a výkony
všech závodníků, kteří ve víceboji startovali, tedy i těch, kteří nemohou být započteni do
bodování družstev. Tuto sestavu vytiskneme a tužkou označíme závodníky, kteří nemohou
být zařazení do bodování družstev.
12 – vrátíme se zpátky do „výsledků“ a v jednotlivých disciplinách vymažeme(zadat 0) bodové
hodnocení u všech závodníků označených v sestavě dle bodu 11. U každé discipliny musíme
zadat uložení, ale nezadávat znovu „určit pořadí“.
13 – jakmile máme všechny bodové hodnoty vymazány, tak označíme „body...“ a klikneme na
„sečíst body“ a „urči pořadí“.
14 - chceme-li vytisknout sestavu za celý víceboj příslušné kategorie, tak klikneme na „výsledky+“
a sestavu můžeme vytisknout. Pokud klikneme na ikonu „víceboje“, tak můžeme tuto
sestavu také vytisknout(jsou zde uvedeni i závodníci, u kterých jsou uvedeny jen výkony,
body jsou nulové)
15 – pokud zpracováváme v jednom souboru více kategorií, tak totéž provedeme u ostatních
kategorií. V jednom souboru lze zpracovávat jednu kategorii mužskou a jednu ženskou.
16 – Přejdeme do „INFORMACÍ“ a zde nalezneme bodové součty družstev, zvlášť za mužskou
kategorii a zvlášť za ženskou .Pokud bychom v jednom souboru zpracovávali dvě kategorie
stejného pohlaví, a byla zde stejná družstva, tak je součet bodů smíchán dohromady za obě
kategorie.
15 – na internet ČAS je pak odeslána základní sestava, nikoliv ta, kterou vytiskneme z ikony
„víceboje“.
Stav k datu 30.8.2006. po instalaci verze 1.012
Po ověření funkčnosti jednotlivých části programu zpracoval jako pomůcku pro začátečníky
ing. F. Karlík (atletický oddíl Sokola Hradec Králové).
.tel. 495 213 158

e-mail : f.karlik@tiscali.cz
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