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Spuštění AK přihlášení/odhlášení
Start aplikace je podmíněn správnou instalací, která je popsána v návodu na instalaci.
Aplikaci AK spouštíme výhradně v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer verze
5.5 a vyšší, který je součástí operačního systému Windows XP. Pokud budete potřebovat
aktualizovat internetový prohlížeč, použijte nejlépe stažení přes internet například na adrese
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=en&categoryid=6 .
Spouštění AK provede následovně:
Spustit PC, na kterém AK běží (server)
- spustit prohlížeč MS-Internet Explorer (Jiný prohlížeč nepracuje s AK korektně.)
- do adresního řádku IE napsat http://localhost/atletika/
- pokud používáte více PC v síti, zapište do adresního řádku IE každého z nich IP
adresu počítače, kde je AK instalována např. http://192.168.1.1/atletika nebo místo IP
adresy napište název PC, na kterém AK běží http://kancelar/atletika. (kancelar je
název PC, kde je AK nainstalován)
- zobrazí se úvodní přihlašovací obrazovka, kde zadáte jméno a heslo, které jsou po
instalaci nastaveny na ADMIN/ADMIN , heslo je možné měnit po přihlášení v menu
nastavení

Odhlášení
- klikněte na poslední volbu menu aplikace „Odhlášení“, tímto bezpečně ukončíte
program AK a znemožníte použití přihlašovacích údajů případnému dalšímu
návštěvníkovi na Vašem počítači.
Ve verzi 1.16 není žádné heslo přednastaveno, takže se tato obrazovka neobjeví a objeví
se rovnou úvodní strana AK. Heslo si můžete na stránce nastavení určit.

Pomůcka – pro rychlejší použití aplikace AK si uložte adresu, která spouští AK do oblíbených
položek asi takto:
-

z menu prohlížeče zvolte Oblíbené – přidat k oblíbeným položkám, zobrazí se Vám
tento dialog

-

Zde potom klikněte na tlačítko OK, čímž dojde k uložení adresy a vy můžete kdykoliv
pouhým kliknutím na odkaz v oblíbených položkách AK spustit

První spuštění AK:
Po prvním spuštění AK přejděte nejprve na záložku Nastavení, kde kliknete na odkaz
Aktualizace adresářů a zde si vše nabízené zaktualizujte. Předejdete tím chybovým hláškám
AK, které by se objevily při přechodu do přihlášek nebo výsledků.

Informace o aktivní soutěži, menu
Aplikace AK byla koncipována tak, aby bylo v průběhu práce vždy vidět záhlaví soutěže a
hlavní menu. Na níže uvedeném obrázku je vidět hlavní menu, které je tvořeno sedmi volbami
a podrobné informace o aktivně nastaveném závodě.

Volby hlavního menu
Volby hlavního menu jsou rozděleny takto:









Přehled závodů – nastavení aktivní akce, práce s kalendářními akcemi, komunikace
s www.atletika.cz při stažení nových akcí, stažení přihlášek na danou soutěž a
prohledávání akcí
Časový pořad – tvorba a úpravy časového pořadu, generování běhů, tisk
Přihlášky – tvorba a úpravy startovních listin, zápisů pro rozhodčí, nasazování do
drah, exporty dat pro světelnou tabuli a cílovou kameru
Výsledky – zápis výsledku disciplíny, určení pořadí, zápis pokusů u technických
disciplín, export dat na světelnou tabuli, tisk diplomů
Informace – detailní přehledy výkonů soutěžících, družstev a obdobně i bodových
stavů
Adresáře – nastavení ručních adresářů oddílů, registru atletů, štafet
Nastavení – globální nastavení programu počet drah pro nasazování, nastavení
měřících bodů pro elektronické měřicí přístroje, nastavení typů cílové kamery,
nastavení parametrů světelné tabule, aktualizace adresářů z databáze ČAS
Odhlášení – odhlášení uživatele z aplikace (jen pokud máte nastavené heslo)

Informace o soutěži
Pod řádkem menu jsou základní informace o soutěži, kterou má uživatel nastavenou pro práci.
Rozsah informací odpovídá údajům, které jsou evidovány na atletickém WEBu
www.atletika.cz :







Název soutěže – kompletní název soutěže.
Místo konání – město a datum konání.
Pořadatel – název pořadatele.
Sezóna – informace o sezóně, ve které je soutěž konána.
Výsledky zpracoval – název firmy, která soutěž zpracovala.
Kód kalendáře ČAS – pokud je tato akce založena stažením z internetových stránek
svazu, bude zde zobrazen kód akce.

Přehled závodů
Tato stránka je zásobníkem kalendářních akcí, které si uživatel může stáhnout z internetu
nebo založit sám pokud jde o akce, které nejsou svazem evidovány na danou sezónu.
Pokud akce, kterou budete pořádat, není v seznamu, připojte Váš počítač k internetu a
stáhněte si aktuální stav z oficiálních stránek www.atletika.cz . Tímto se Vám akce připraví a
budou mít kód, podle kterého se výsledky správně uloží na WEB a zařadí do statistiky.

Nová akce – ruční zavedení
Pokud není Váš počítač připojen k síti internet nebo vaše akce není v oficiální termínové
listině ČAS (kontrolní závody apod.) umožňuje aplikace zavedení akce ručně.
Klikněte na odkaz nová akce, viz. Obrázek,
, potvrďte dotaz na
založení nové akce, následně - bude otevřeno nové dialogové okno

Stažení kalendářních akcí
Kliknutím na odkaz „načtení kalendáře ČAS“ se provede stažení všech akcí do Vaší databáze.
Výběr se provádí za aktuální sezónu. Tato sezóna se určuje podle data a serveru. Tzn. že od
1.1.2004-31.12.2004 se stahuje kalendář za rok 2004 od 1.1.2005-31.12.2005 za sezónu 2005
apod.
Před stažením se aplikace dotáže „Opravdu si přejete stáhnout databázi z internetu?“ – pokud
zvolíte ANO, aktualizace se provede. Aktualizace nemá vliv na již u Vás evidované výsledky,
takže tuto funkci může obecně použít kdykoliv.

Stažení přihlášky ČAS
Pro potřeby větších akcí byla na oficiálních stránkách ČASu v polovině roku 2004 spuštěna
internetová aplikace přihlášek na soutěž přes internet. Cílem je jednoduše a přesně shromáždit
údaje a následně je využít v programu AK při pořádání soutěže.
Volba „Stažení přihlášky ČAS“ je onou volbou, která Vám v případě, že přihlášky byly
podávány přes internet, umožní naplnit Vaši databázi přihláškami, které zrevidoval TD a
zároveň se Vám vytvoří hrubý časový pořad závodu. Tím se může ušetřit velké množství
manuální dřiny v přihláškách.
Postup:
Nejprve je nutno zaslat panu Mastnému mmastny@atletika.cz na ČAS požadavek na:
datum otevření přihlášek
datum a hodinu uzavření přihlášek
S tímto požadavkem je dobré zaslat i propozice.
Stažení přihlášek do programu AK:
V záložce přehled závodů si nejprve klikneme na odkaz „načtení kalendáře ČAS“, který nám
zaktualizuje seznam závodů v AK. (Podmínkou je připojení k internetu.). Dále do okna
„Hledej“ zadáme datum námi pořádaného závodu ve formátu dd.mm.rrrr. V řádku námi

pořádaného závodu (ve stejném datu může být více závodů) klikneme na odkaz „aktivní“.
Když máme náš závod aktivní, klikneme na odkaz „Stažení přihlášky z ČAS.“ Nyní se
můžeme podívat do záložky „Časový pořad“. Zde uvidíme soupis disciplín, do kterých se nám
závodníci přihlásili se stejným časem zahájení. Čas jednotlivých disciplín si upravíme podle
propozic a našeho časového pořadu. Nyní můžeme doplnit do disciplín i závodníky přihlášené
telefonicky nebo mailem. Tyto je nutno zadávat až po stažení přihlášky z ČASu, protože
stažením přihlášky z ČASu se nám všichni předem zadaní závodníci smažou.

Automatické přiřazení startovních čísel
Pokud nejsou přihlášeným závodníkům zadány startovní čísla, (dále jen SČ) použijte odkaz
„Přiřadit startovní čísla“, který Vám čísla vygeneruje.
Princip generování je následovný:
-

smažou se stará SČ
závodníci se seřadí v pořadí podle pohlaví (M/Ž), oddílu a příjmení
od čísla jedna se jim geometrickou řadou doplní SČ
provede se uložení do databáze
POZOR štafety jsou při generování vynechány!

Časový pořad
Pro právě nastavenou kalendářní akci lze na této stránce tvořit a upravovat časový pořad
(dále jen ČP). Obrazovka ve své horní části obsahuje editační část dané disciplíny a na pravé
straně jsou ikony pro vyvolání funkcí nová disciplína a tisk časového pořadu.

Založení/oprava nové disciplíny do ČP
Založení nové disciplíny ČP provedete následovně:
-

-

klikněte na ikonu Nová
v záhlaví stránky nyní postupně zadejte tyto údaje
o Den – z nabídky zvolte den, ve kterém bude disciplína konána (v nabídce se
vždy zobrazují dny od 1-n, podle data zahájení a ukončení v hlavičce soutěže);
je to povinný údaj.
o Čas – čas startu ve formátu HHMM (např. 1030 bez oddělovače) je to povinný
údaj.
o Disciplína – je název disciplíny podle číselníku je to povinný údaj.
o Kategorie – je název kategorie podle číselníku je to povinný údaj.
o Fáze – určuje fázi disciplíny je to nepovinný údaj.
o Poř. – je pořadí fáze (u rozběhů 1,2,.. u finále A,B,…) je to nepovinný údaj.
o Poznámka ke startovní listině – je údaj, který není povinný. Po vyplnění se
zobrazuje na tiskové sestavě „Zápis pro rozhodčí“ pod seznamem účastníků.
uložení údajů proveďte po kliknutí na tlačítko „Vložit nový“.
po uložení se nová disciplína zobrazí v seznamu zařazená podle data a času.

Oprava disciplíny ČP je možná kdykoliv (i v průběhu závodu) kliknutím na odkaz oprava
v příslušném řádku disciplíny jako níže uvedeném příkladě

Po kliknutí bude vyplněn formulář v horní části obrazovky. Změnu poté provedete stejně jako
při založení nové disciplíny. Změny nakonec potvrdíte tlačítkem „Uložit změny“.

Smazání disciplíny v ČP
Pokud je disciplína prázdná, (tedy neobsahuje žádné závodníky v přihláškách a tedy i
výsledcích) umožní AK smazat disciplínu. Klikněte na odkaz smazat v příslušném řádku ČP,
který chcete smazat, zobrazí se vám výstražný dialog:

Potvrzením bude disciplína smazána. Pokud smazání není možné, protože jsou v disciplíně
závodníci, nejprve závodníky odmažte a tuto operaci opakujte. Chybová hláška v případě
chyby mazání může vypadat takto:
V aplikaci /atletika došlo k chybě serveru.
The statement has been terminated. DELETE statement conflicted with COLUMN
REFERENCE constraint 'FK__ass_ucast__id_cp__64B7E415'. The conflict occurred in
database 'ass', table 'ass_ucastnici', column 'id_cp'.
Prázdné disciplíny se dají smazat i kliknutím na odkaz „Smaž prázdné“ vedle ikony

Generování běhů/rozběhů/finále A,B
Pro rychlejší práci je do AK přidána volba, která umožní rozkopírovat disciplínu do více
běhů.
Postup při tvorbě přihlášek bývá většinou takový, že si všechny startující vložíte do disciplíny
(např. 100 m rozběh Ženy) a pak si je podle dosažených časů roztřídíte, zjistíte celkový počet
a ten vydělíte počtem drah. Z toho Vám vznikne počet běhů, které budete pro uskutečnění
disciplíny potřebovat. A zde se tedy dostáváme k funkci „Generování běhů“.
Klikněte na odkaz „kopírovat“ v příslušném řádku.

Zobrazí se Vám dialogové okno pro zadání pořadového čísla nové disciplíny (běhu, finále
apod.) Zadejte zde číslo či znak (např. 1 pro běh 1, či A pro finále A. Tlačítkem OK potvrdíte
zadání, tlačítkem Storno zrušíte kopírování. Pokud je běhů 10 a více, je nutno, kvůli
správnému pořadí běhů v zápisech, zadávat čísla běhů např. 10, další 09, další 08 atd. (ta nula
před číslem je důležitá) Běhu, ve kterém máme přihlášené závodníky, je dobré dát nejvyšší
číslo, protože se pak lépe rozkopírovávají závodníci do ostatních běhů.
Nově nakopírovaná disciplína má nastaven stav – P tedy přihláška. Disciplína ČP může dále
nabývat stavu S-startovka, V-výsledky.
O stavech disciplíny se dočtete více v následujících sekcích.
Vynulovány jsou stejně stavy tisku disciplíny. Tyto údaje je možné vidět ve sloupcích TiskP a
tisk V (tisk přihlášek a tisk výsledků). Pokud je uživatel vytiskl, zobrazí se zde stav A.
Tento stav slouží k zajištění bezchybnosti při tisku výsledků.

Tisk ČP
Tato tisková sestava obsahuje jednoduchý přehled všech disciplín soutěže. Po kliknutí na
ikonu Tisk ČP
se zobrazí nové okno s příslušnými daty ČP.
Tisk provedete přes klik na ikonu tiskárny v prohlížeči nebo volbou Soubor/Tisk.
Je možné zobrazit náhled před tiskem volbou Soubor/Náhled v prohlížeči MS Internet
Explorer.

Tisk ČP – systémový
Tato tisková sestava se vyvolá kliknutím na ikonu ČP – systémový, kde bude vytištěn stejný
seznam disciplín jako v předchozí sestavě a navíc je zde zobrazeno interní ID (identifikace)
disciplíny, která je využívána pro obsluhu externích zařízení. Využití této sestavy bude
popsána v sekcích, které ji využívají.

Přechod z disciplíny ČP na přihlášky
Pokud chcete přejít přímo na přihlášku disciplíny z ČP, klikněte na název disciplíny. AK
provede přechod na stránku přihlášek a nastaví Vám přímo zvolenou disciplínu s příslušnými
závodníky, pokud již jsou vyplněni, viz obrázek.

Přihlášky
Stránka přihlášek umožňuje zavedení závodníků do disciplín, jejich třídění přesuny či
kopírování mezi disciplínami, tisk přihlášek dle disciplíny, dle oddílů a také tisk zápisů pro
rozhodčí a to v členění pro běhy a technické disciplíny.
Součástí stránky je také komunikace se světelnou tabulí a cílovou kamerou.

Základní členění stránky
Stránka přihlášek je členěna z leva do prava do čtyř částí :

1. sekce časový pořad obsahuje ve své horní části pole
pro filtrování seznamu disciplín. Zadejte zde počáteční znaky disciplíny, které chcete
vidět např. 100 a klikněte na tlačítko Filtr. Zobrazí se vám běhy na 100 m, 100 m př.
apod. Zrušení filtru provedete tak, že smažete znaku v poli pro filtr a následně
zmáčknete tlačítko Filtr.
Pod polem pro filtr disciplín je seznam disciplín časového pořadu. Formát zobrazení je
následovný:
a. první znak je buď _ nebo + (+ znamená označenou disciplínu, _ znamená, že
disciplína není označena)
b. znaky v závorce udávají den a čas konání disciplíny –
tedy obecně (D-HH:MM), kde D je den (1,2…), HH je hodina a MM je minuta
c. následuje zkratka disciplíny dle standardu ČAS
d. dále je za mezerou kategorie ve zkráceném tvaru (M-Muži, Ž-ženy apod.)
e. dále je za mezerou zkratka fáze B-běh, R-rozběh, F-finále apod. a pořadí
disciplíny např. B1 znamená běh 1, FA znamená Finále A
Pozn: filtr na seznam disciplín si AK pamatuje i když přejdete na jinou stránku a poté se vrátíte
zpátky!

Pod přehledem disciplín jsou odkazy (OZNAČ – označí řádek, OZNAČ DIS.- označí
celou disciplínu, +VŠE – označí celý časový pořad, -VŠE – odznačí celý časový
pořad), které umožní označit disciplínu, na které máte kurzor nebo druhá funkce zruší
označení všech disciplín. Označení je využíváno pro tisk, přesuny a kopírování
disciplín.
2. sekce II jsou seznamy závodníků podle vybraného oddílu. Nejprve si vyberte oddíl
v nabídce oddílů, zobrazí se Vám seznam závodníků oddílu seřazený abecedně
s omezením na pohlaví, které je dáno kategorií v disciplíně ČP. Tzn. pokud máte např.
na levé straně nastavenu disciplínu 100 m M B1 a vyberete oddíl, zobrazí se Vám
všichni muži z vybraného oddílu.(vzi obrázek)

Pokud zvolíte např. ženskou disciplínu na 100m bude seznam členů oddílu vypadat

následovně:

3. Sekce přihlášení. Zde je možno provádět několik úkonů:
a. Přihlášení vybraného závodníka oddílu do disciplíny – zvolte si závodníka
v dostupných a tlačítkem „Vložit závodníka“ jej jednoduše zařaďte do
disciplíny, po úspěšném zařazení závodník ze seznamu dostupných zmizí tak,
abyste jej nemohli zadat do disciplíny 2x. Tímto způsobem můžete postupně
zadat všechny ostatní závodníky disciplíny. Závodníci jsou po vložení řazeni
v pořadí, v jakém jste je vkládali. Následně popsané funkce Vám ukáží jak
třídění měnit.
b. Smazání závodníka z disciplíny. Pokud chcete závodníka z disciplíny smazat,
klikněte na odkaz SMAŽ na konci řádku závodníka (viz obr.)

tímto dojde k jeho vymazání a zařazení zpět do seznamu závodníků oddílu.
Upozornění: pokud smažete závodníka v přihlášce, smažete jej také z případné
výsledkové listiny!!!
c. Zadání údajů pro přihlášku. Pokud není přihláška stažena z internetu, kde se
závodníkům doplňují nejlepší dosažené časy, měli byste, pro nasazení doplnit
závodníkům SČ a výkon. Klikněte si do příslušného pole v tabulce přihlášky a
doplňte údaje. POHYB MEZI BUŇKAMI V ŘÁDKU je klávesou TAB a
MEZI ŘÁDKY šipkou nahoru/dolů!!!! Využít můžete samozřejmě také
kliknutí na pole myší.
ULOŽENÍ: do této doby než zmáčknete tlačítko „Uložit změny“ nejsou
data uložena v databázi a tedy kliknutím na jinou stránku nebo změnou
oddílu se Vám ztratí!!! Proto vždy po vypsání změn v tabulce přihlášky
uložte změny tlačítkem „Uložit změny“!
d. Zadání drah. V určitých typech závodu, kdy delegáti řadí kartičky přímo do
drah a tedy nevyužívá se nasazování do drah programem dle časů v přihlášce,
zapisujeme dráhy do tabulky. Zadejte je do prvního sloupce. Dráhy musí být
v tomto programu vyplňovány, jelikož na jejich základě se třídí sestavy zápisu
pro rozhodčí a exportují se data do cílových kamer!
e. Kontrola formátu výkonu – při zadání výkonu do pole VÝKON kontroluje
program formát výkonu podle pevně stanovených formátů ČASem. Pokud
nezadáte výkon korektně, bude vypsána např. u 100m tato hláška:

tato hláška je pouze informativní a „pustí“ uživatele dál. Je ale potřeba
respektovat nastavení formátů výkonů dané ČASem, protože tento formát bude
přebírán do zpracování statistik a pokud budou výkony ve špatném formátu,
může docházet k tomu, že takto špatně zavedený výkon nebude do statistiky
korektně zaveden!!!
4. Sekce pomůcek. Tato sekce obsahuje funkce, které umožní práci se závodníky.
Seznam funkcí je následující:
a. NASADIT DO DRAH – tato funkce je hlavní automatickou funkcí při
vytváření zápisů pro rozhodčí. Pokud máte zavedeny všechny závodníky
v disciplíně, uložte případné změny a klikněte na tento odkaz, který Vám podle
toho zda jde o technickou či běžeckou disciplínu nasadí dráhy u závodníků.
Tato funkce dráhy v aktivní disciplíně přepíše!
NASADIT LOSEM – nalosuje náhodně závodníkům dráhy.
b. TŘÍDĚNÍ - podle dráhy – provede třídění závodníků v disciplíně podle dráhy
vzestupně.
c. TŘÍDĚNÍ - vzestupně/sestupně– provede třídění závodníků v disciplíně podle
výkonu vzestupně/sestupně.
d. TŘÍDĚNÍ - podle zavedení – zobrazí závodníky v disciplíně tak jak byli
postupně zaváděni.
e. TŘÍDĚNÍ - podle jména – třídí po dle příjmení a jména závodníka.
f. TŘÍDĚNÍ - podle oddílu a jména – třídí podle oddílů a příjmení závodníka.
DALŠÍ POMOCNÉ FUNKCE
v níže uvedených funkcích se vyskytuje pojem označený závodník. Označený
závodník je takový, který má před svým řádkem svítit „oranžový puntík“ viz
obrázek:

g.
h.
i.
j.

zapnout či vypnout označení závodníka provedete kliknutím na daný puntík.
ZÁVODNÍCI – označ všechny - označí všechny závodníky v disciplíně
ZÁVODNÍCI – zruš označení - odznačí všechny závodníky v disciplíně
MAZÁNÍ – smazat označené – smaže označené závodníky v aktivní
disciplíně (nevratná operace)
MAZÁNÍ – smazat všechny – smaže všechny závodníky v aktivní disciplíně
bez ohledu na označení (nevratná operace)

k. MAZÁNÍ – smazat označené v celé soutěži – smaže označené závodníky ve
všech disciplínách, kde byli přihlášeni (nevratná operace)
l. SERVIS – kopírovat označené – zkopíruje označené závodníky do disciplíny,
kterou si zvolíte Viz. Obr. Kopírování závodníků
m. SERVIS – přesuň označené – přesune označené závodníky do disciplíny,
kterou si zvolíte Viz. Obr. Kopírování závodníků (jen místo Kopírování
závodníků je zde nadpis Přesun závodníků

5. Sekce rychlého přihlášení závodníka mimo registr
Pokud nenaleznete závodníka v registru, je možné využít zavedení závodníka do
registru a aktivní disciplíny najednou. Slouží k tomu zadávací oblast v horní části
stránky viz obr.:

Je potřeba zadat oba údaje, jinak ke vložení nedojde. Dodržujte formát zadávání, tedy do
prvního pole zadejte postupně příjmení a pak jméno závodníka, do druhého pole zadejte
první šestimístnou část RČ nebo pokud RČ není známo, zadejte rok ve formátu RR.
AK si sama rozdělí jméno od příjmení a naformátuje datum narození z RČ.
Po kliknutí na tlačítko Vložit+Registr dojde k uložení do tzv. ručního registru atletů a
k uložení do právě nastavené disciplíny. Závodníka lze potom použít v dalších
disciplínách (či soutěži) již přímo z nabídky registrovaných závodníků. Takto lze zadat i
štafety. Do prvního pole zadejte složení štafety (Novák, Holcr, Toman, Janouch). Do
druhého pole zadejte jakékoliv dvojčíslí jako rok narození (99).
6. Sekce podmenu – v této sekci jsou začleněny základní funkce externích výstupů:
a. Kamera – export přihlášky do cílové kamery, nastavení typu cílové kamery si
nastavíte v záložce nastavení/kamery. Každé další vyvolání této funkce dříve
zaslaná data přepíše aktuálně uloženými daty přihlášky
b. Přihláška oddílu – tisková sestava, která zobrazí do nového okna přehled
závodníků celého oddílu (Ž+M) nastaveného v nabídce „Dostupní závodníci
oddílu“. Třídění je nastaveno postupně podle pohlaví, příjmení, jména a
disciplíny

c. Seznam startů – vytiskne tabulku s počty závodníků a jejich startů
v jednotlivých přihlášených klubech.

d. Přihláška – tisková sestava přihlášky aktuální disciplíny (v rozsahu viz. obr)

e. Přihlášky(+) – jde o stejnou sestavu popsanou výše, ale s tím rozdílem, že jsou
do ní zařazeny ty disciplíny, které jsou označeny (znak + v názvu disciplíny)

f. Zápis – tisková sestava zápisu pro rozhodčí, její vzhled se mění podle typu
disciplíny (běžecká, dálka/trojskok, hody/vrhy, výška/tyč). Po zvolení tohoto
odkazu bude do nového okna vytištěna tisková sestava právě nastavené
disciplíny. Třídění sestav zápisů je vždy podle dráhy!!!
Zde uvádím příklady obrazovek jednotlivých typů disciplín:
Běhy

Výška

Oštěp

Dálka

g. Zápisy (+) – tisková sestava shodná s výše uvedenou, pouze s tím rozdílem, že
se do ní zobrazují disciplíny označené. Tohoto označení je vhodné využít,
pokud chcete provádět tisk zápisů na běhy 1-3, finále A,B apod. Ukázka je
uvedena na obrázku níže:

h. Světelná tabule – „Přihláška/smazej“ tento odkaz vytváří přihlášky aktuální
disciplíny pro světelnou tabuli. Nastavení formátu souboru je dáno tabulí,
kterou máte nastavenu v záložce Nastavení/Tabule.

Výsledky
Tato stránka obsahuje všechny podstatné funkce pro zápis výsledků závodu a to vč. detailů
technických disciplín. Organizace stránky je obdobná jako u přihlášek a vypadá asi takto:

Organizace stránky
1. Časový pořad – na levé straně vidíte seznam disciplín časového pořadu. Ovládání
je shodné jako u přihlášek. Kliknutím na příslušnou disciplínu se Vám zobrazí
seznam přihlášených závodníků. Pokud je časový pořad obsáhlý, můžete volit
zkratku disciplíny do pole filtr nad seznamem disciplín.
2. Výsledková listina – je hlavní oblast uprostřed stránky, kde se zadávají výsledky
závodu vč. všech podružných informací. Je složena z tabulky výsledků a
poznámky závodu. V tabulce výsledků se pohybujete v rámci řádku klávesu TAB
a zpět SHIFT+TAB. Pohyb mezi řádky provedete šipkou nahoru nebo šipkou dolů.
Kdykoliv je samozřejmě možné využít myši a kliknout na příslušné pole. Tabulka
obsahuje tyto pole
a. OZN – je pole označení závodníka, slouží k přesunům a mazání, označení
provedete kliknutím na ikonu „bílé kolečko“, zrušení opětným kliknutím.
Lze také využít skupinové funkce pro označení v pravém menu
(označ vše/ zruš označené)
b. POŘ. – je pole s pořadím závodníka v cíli
c. SČ – startovní číslo závodníka zadané v přihláškách, alternativně zde může
být text do 4 znaků, např. MS – mimo soutěž apod. (pouze pro čtení)
d. JMÉNO – jméno závodníka/štafety z přihlášek (pouze pro čtení)
e. NAROZEN-datum narození bráno z databáze registru (pouze pro čtení)
f. ODDÍL – název oddílu podle adresáře oddílů (pouze pro čtení)
g. N. VÝKON – hodnota dosaženého výkonu podle masky daném číselníkem
h. P. P. – slouží k rozlišení shodných výkonů, pokud kamera při shodném
času rozliší pořadí – zadejte číslo pořadí viz obrázek níže :

pokud pořadí nezadáte, bude automaticky určeno shodné pořadí závodníků.
i. CÍL – určuje stavy závodníka, který nedokončil či nenastoupil na disciplínu
(DNP-neprezentován, DQ-diskvalifikován, DNF-nedokončil), pokud je
toto pole vyplněno danému závodníkovi se neurčuje pořadí – doplní se
znakem - .
j. BODY – počet dosažených bodů v disciplíně
k. VÍTR – zadává se hodnota w jako větrný výkon (pouze v dálce a trojskoku)
l. REK. – označení výkonu jako rekord ČR,ER,WR
m. SMAŽ – odkaz smazat na konci řádku příslušného závodníka umožní jeho
smazání včetně výmazu s přihlášek!!!

Poznámka k výsledku
do této poznámky se zapisuje libovolný text, který je uváděn pod výsledkem disciplíny při
tisku výsledkové listiny

Podmenu
Sekce podmenu obsahuje vyvolat novou stránku pro zápis jednotlivých pokusů u technických
disciplín a exporty na světelnou tabuli. Jednotlivé odkazy pracují následovně:

POKUSY
tento odkaz vyvolá nové okno pro zápis detailů pokusů technických disciplín. Pokud na tento
odkaz kliknete u běhů, neprovede se žádná operace. Pro detailní přehled uvedeme všechny
obrazovky:
 Dálka a trojskok
První obrazovka ukazuje možnosti zadání detailů pokusů při dálce a trojskoku v režimu
POKUSY – závodníci se Vám zobrazí seřazeni podle dráhy a můžete jim buď ručně, nebo
napojením na měřicí přístroje, plnit jednotlivé pokusy. Šedý sloupec uprostřed ukazuje
postupové hodnoty jednotlivých závodníků, poslední sloupec automaticky po uložení
ukazuje nejlepší výkon závodníka. Pro označení neplatného pokusu vložte znak X. Pokud
chcete zadat vítr k danému výkonu, klikněte na odkaz pokusy-vítr a zobrazí se Vám
obrazovka viz níže, která obdobně umožní zapsat vítr změřený při pokusu.

Režim VÍTR

Upozornění – po každém zadání výkonu uložte údaje tlačítkem „Uložit změny“. Uložíte tím
data do databáze a tím budou viditelné ostatním uživatelům.
 Hody/Vrhy
Detailní obrazovka pro vrhy a hody obsahuje 6 kolonek pro zápis výkonu a dvě kolonky
s postupovými a celkovými dosaženými výkony, které jsou plněny automaticky po
uložení výkonu. Ostatní pravidla jsou stejná jako u obrazovky popsané výše

 Výška/Tyč
Obrazovka pro zadání detailních pokusů výšky a tyče obsahuje v prvním řádku hodnoty
pokusů, jak následovaly po sobě. Na základě těchto hodnot se vypočítá nejlepší výkon a
tedy je nutné, abyste je před zápisem do příslušného sloupce vyplnili.

Výkon se pro závodníka vyhodnotí vždy po uložení. Do polí s pokusem se vkládá znak X,
O (ó ne nula!!!) nebo – pokud vynechal.

Všechny výše uvedené formáty kromě výšky a tyče mohou být plněny na základě měření
elektronickými měřícími systémy. Popis plnění najdete v sekci nastavení/měřící přístroje.

Pomůcky:
Toto podmenu obsahuje pomocné funkce potřebné k určení pořadí, třídění a případným
manipulacím se závodníky. Obsahuje tyto funkce:
1. urči pořadí v cíli – provede vygenerování pořadí aktuální disciplíny podle uložených
výkonů vzestupně. Předchozí třeba i ručně přepsané pořadí bude nahrazeno nově
vygenerovaným.
2. třídění – provede třídění dle odkazu, který si uživatel zvolí (pořadí, dráha, zavedení,
jméno, oddíl a zároveň jméno)
3. označení – tato funkce provede označení závodníků v disciplíně. Toto označení nemá
žádnou souvislost s označením závodníků v přihláškách a jsou to označení rozdílná
nemající na sebe navzájem vliv
4. mazání – tato funkce provede fyzické smazání závodníka z disciplíny a to jak
z přihlášek tak i výsledků. Operace je nevratná.
5. funkce servis umožní stejně jako v přihláškách manipulaci se závodníkem. Označený
závodník nebo závodníci budou nakopírování či přesunuti do disciplíny, kterou si
vyberete. Je to stejné jako v přihláškách. Funkci Kopírovat označené s výhodou
využijete při nasazování z rozběhů do finále u sprintů. Označení závodníci se vám
zkopírují např. do finále na 60 m i s dosaženým časem z rozběhu.
Položka Sečíst body se používá při soutěžích družstev. Při kliknutí se sečtou
přihlášeným družstvům body za jednotlivé disciplíny.

Informace
Tato záložka přehlednou formu ukazuje aktuální stavy výkonů závodníků, družstev a celkové
či průběžné bodové stavy v rámci aktivní soutěže. Jde o čistě informační stránku. Pro pořádek
zde popíši odkazy detailněji:
 Info o soutěži – sumární informace z aktivní akce
o počet disciplín
o počet startů
o počet soutěžících
o počet oddílů
 Muži/Ženy – celkový aktuální přehled výkonů v soutěži, tříděno podle jména
o Jméno
o Narozen
o Oddíl
o Výkon
o Pořadí
o Body
 Body Muži/Ženy – celkový sumární přehled součtu bodů závodníka v soutěži, tříděno
dle počtu bodů sestupně
o Jméno
o Narozen
o Oddíl
o Body celkem
 Body družstva Muži/Ženy – celkový bodový stav družstev v soutěži, tříděno podle
bodů sestupně
o Oddíl
o Celkové body

Pozor. Závodníci zadaní jako MS se do těchto součtů nezapočítávají.

Nastavení
Sekce nastavení umožňuje před i během závodu definovat parametry programu, aktualizovat
databázi či odesílat výsledky přímo na internetové stránky ČASu.
Obecná nastavení AK:
POČET DRAH NA ROVINCE a OVÁLU – zadejte parametry stadionu nebo haly, kde se
závodí.
DRUH ZÁVODU – Máte na výběr: Běžná soutěž (závody jednotlivců, mítinky,…)
Soutěž družstev ( KP družstev, liga, …)
Soutěž družstev 1.liga – nepoužívejte
Víceboje (KP ve vícebojích, MČR víceboje,…)
ZOBRAZIT NÁZEV AKCE V SESTAVÁCH – Ano (pokud chcete, aby na zápisech se toto
objevilo. (Doporučeno)
MĚSTO UDĚLENÍ DIPLOMU - nikdy jsem nepoužil
ZOBRAZIT POKUSY VE VÝSLEDCÍCH – Ano (Doporučeno)
ZMĚNA HESLA DO AK – osobně nepoužívám. (Prázdné)
NASTAVENÍ BODOVÁNÍ DRUŽSTEV – zde si můžete nastavit bodování v soutěžích
družstev pro závodníky a druhý řádek pro štafety. Může být i rozdílné.
ODESLAT VÝSLEDKY NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČAS [www.atletika.cz] – po kliknutí
se AK připojí na WEB ČASu a odešle kompletní výsledky. (nutné připojení k internetu)
Toto je jen hrubý manuál. Různá speciální nastavení a vychytávky budu řešit
samostatnými návody.

