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Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích prvků, změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než 

  jak  je  určeno  v této  dokumentaci,  může  způsobit  úrazy  vysokým  napětím,  elektrickým 
  proudem, optickými, akustickými nebo mechanickými vlivy.

Když zapojujete a používáte časomíru a její součásti, přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle  
nich:

Do otvorů nikdy nevkládejte kovové předměty. V opačném případě hrozí zasažení elektrickým 
proudem. 

Chcete-li  předejít úrazu elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřku zařízení.  Skříňku 
zařízení může otevírat pouze kvalifikovaný technik. 

Nikdy  zařízení  nepoužívejte  v případě,  že  došlo  k poškození  kabelů.  Dbejte  na  to,  aby  na 
kabelech nikdy nic neleželo, a zajistěte kabely tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. 

Zařízení  uskladňujte  na  místech  s malou  vlhkostí  vzduchu  a  s minimem  prachu.  Vyhněte  se 
místům, jako je vlhký sklep nebo prašná chodba. 

Umístěte zařízení na pevný povrch a zacházejte s ním opatrně. 

Není-li  provoz  zařízení  normální  –  zejména  pokud  z něj  vycházejí  nezvyklé  zvuky  či  zápach, 
ihned jej odpojte od napájení a obraťte se na výrobce nebo servisní středisko. 

Vysoké teploty mohou způsobit potíže. Nepoužívejte zařízení v extrémním teple a dodržujte jeho 
odstup od radiátorů, kamen, krbů a dalších zdrojů tepla. 

Zařízení odpojte ze zásuvky v případě, že nebude používáno. 

Prěěd jakýýmkoli sěrvisníým zaý sahěm odpojtě zarěíýzěníý z ělěktrickěý  zaý suvký, od pocěíýtacěě i od jinýých zdrojuů  
ělěktrickěý  ěněrgiě. 

Bězpěcěnostníý pokýný
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1. Úvod
Sěstava cěasomíýrý Q MINI s cěasoměěrnýým modulěm sě sklaýdaý  z cěasoměěrněýho modulu, jědněý  něbo dvou 

rětrorěflěxníých fotobuněěk, odrazký (odrazěk), kabělaý zěě (ÚSB kabělu a prodluzěovacíých kaběluů  pro prěipojěníý  
fotobuně ký) a paý ruů  rěsp. dvou paý ruů  stojanuů  (fotostativuů ).

2. Sestavení časomíry

2.1. Základní informace
Zarěíýzěníý  jě schopno měěrěit  s jědnou fotobuně kou něbo sě dvojicíý  fotobuněěk,  jdě-li o zarěíýzěníý  výbavěněý  

prěíýpojkou pro dvěě  fotobuně ký. 

Prěi uzě itíý dvou fotobuněěk jě prvníý fotobuně ka (FB1) uzě íývaýna jako startovníý a druhaý  (FB2) jako cíýlovaý . Prěi 
uzě itíý jědiněý  fotobuně ký jě fotobuně ka prěipojěna do koněktoru FB2 a slouzě íý jako sdruzěěnaý  pro start i cíýl (start i  
cíýl na jědnom míýstěě ), prěíýpadněě  jě zaývod startovaýn rucěněě  a do zarěíýzěníý zadaýn cěas startu stiskěm tlacěíýtka něbo 
podlě prěěsnýých hodin.

Zpuů sob pouzě itíý zarěíýzěníý jě vělmi flěxibilníý a jě mozěněý  měěrěit praktický jakkoliv usporěaýdanýý  zaývod něbo  
ěxpěriměnt.  Obsluzěnýý  program  pracujě  jako   zaý znamníýk  cěasuů  pruů choduů  fotobuně kami  startu  i  cíýlě,  kdě 
k pruů choduů m cíýlěm obsluha navíýc prěirěazujě rucěněě  startovníý cěíýslo zaývodníýka.

Něníý  tědý nijak prěíýmo daýno, zěě po jědnom pruů chodu startěm nastaývaý  jědinýý  pruů chod cíýlěm, něbo zěě 
měěrěěníý  musíý  zacěíýnat  pruů choděm startěm.  Pouzě pro výýpis  a ěxport výýslědkověý  listiný jě nutněý  dodrzěět 
urcěitýý  zpuů sob měěrěěníý, naprěíýklad, zěě start zaývodu musíý prěědchaýzět pruů chodu zaývodníýkuů  cíýlěm.

2.2. Příprava fotobuňky
Z obaluů  výjměmě oba stativý a umíýstíýmě jě na protilěhlěý  straný měěrěěněýho míýsta draýhý. Do stativu, ktěrýý  

budě umíýstěěn na straněě  draýhý protilěhlěý  kě stanovisěti cěasoměěrěicěě, vlozě íýmě po uvolněěníý měchanismu paý cěkou 
děsticěku s odrazkou. Do druhěýho stativu vlozě íýmě po uvolněěníý měchanismu paý cěkou děsticěku sě sníýmacěěm 
(fotobuně kou).

Pomocíý paýký na stativěch nakloníýmě děsticěku s odrazkou do prěiblizěněě  svislěý  polohý, sníýmacě  namíýrě íýmě 
pruů hlědnou plochou na odrazku.

Kě  sníýmacěi  (fotobuně cě)  prěipojíýmě  prodluzěovacíý  kaběl  pro  prěipojěníý  fotobuně ký;  druhýý  koněc  kabělu 
zapojíýmě do zaý suvký FB1 (start) něbo FB2 (cíýl  něbo start+cíýl) na těě lě cěasoměěrněýho modulu. (Pozor, prěi 
prěíýpadněým odpojovaýníý kabělu jě nutněý  stisknout a tíým uvolnit pojistnýý  měchanismus.)

Zapněmě pocěíýtacě  a prěipojíýmě ÚSB kabělěm cěasoměěrnýý  modul. Na cěasoměěrněým modulu sě rozsvíýtíý LED 
dioda  NAPÁJENÍ;  LED  dioda  KOMUNIKACE po  něěkolika  sěkundaých  zhasně.  Modul  budě 
v něěkolikasěkundovýých  intěrvalěch  kraý tcě  píýpnutíým  signalizovat,  zěě  něběězě íý  komunikacě  s  pocěíýtacěěm  a 
impulsý z fotobuně ký tědý nějsou zaznaměnaývaýný.  To nýníý něníý problěým; těnto zvuk ustaně těprvě potěý , co  
na pocěíýtacěi spustíýmě aplikaci Záznam časů a stiskněmě tlacěíýtko Připojit časoměrný modul.

2.3. Seřízení fotobuněk
Nějobtíýzěněě jsě íým  uý koněm  jě  sěrěíýzěníý  fotobuně ký  vuů cěi  odrazcě:  abý  býla  zarucěěna  prěěsnost  měěrěěníý,  jě 

sníýmacíý paprsěk rělativněě  uý zkýý  a proto musíý býý t fotobuně ka namíýrěěna prěěsněě  na odrazku.  Doporucěujěmě si 

2. Sěstavěníý cěasomíýrý
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postup v klidu nacvicěit.

Stav  fotobuně ký  signalizujě  kontrolka  FOTOBUŇKA  cěasoměěrněýho  modulu:  svíýtíý-li,  fotobuně ka  nevidí  
odrazku.  Číýlěm  sěrěíýzěníý  tědý  jě  zajistit,  abý  býla  tato  kontrolka  zhasnutaý .  Prěi  pouzě itíý  dvou  fotobuněěk  
sěrěizujěmě vzědý jěn jědnu fotobuně ku, kaběl druhěý  odpojíýmě.

Mý zpravidla  postupujěmě tak,  zěě  sěrěíýdíýmě co nějprěěsněě ji  stojan sě sníýmacěěm tak,  abý  býl  paprsěk 
výchaýzějíýcíý  z  jěho  pruů hlědněý  cěaý sti  rovnoběězěnýý  sě  zěmíý.  Potěý  –  pokud  sě  sěrěíýzěníý  něpodarěíý  zkusmo  – 
vězměmě  stojan  s  odrazkou  a  umíýstíýmě  ho  asi  80  cm  od  stojanu  s  fotobuně kou.  Na  takovouto  malou 
vzdaý lěnost něníý problěým polohu sníýmacěě a odrazký zkusmo sěrěíýdit. 

Nýníý v krocíých asi po 50 cm oddalujěmě stojan s odrazkou a vzědý upravujěmě polohu odrazký tak, abý  
kontrolka  FOTOBUŇKA  cěasoměěrněýho  modulu něsvíýtila.  Muů zěěmě sě  oriěntovat  i  pomocíý  zě lutěý  kontrolký 
prěíýmo na těě lě fotobuně ký. Zělěnaý  kontrolka na těě lě fotobuně ký svíýtíý, jě-li fotobuně ka prěipojěna k cěasomíýrěě a maý  
napaý jěníý  a  zhasíýnaý  takěý  jako  signalizacě  nějistěýho  stavu  -  prěi  pochýbněým  sěrěíýzěníý  něbo  prěíýlisě  vělkěý  
vzdaý lěnosti mězi fotobuně kami.

Na zaývěě r rěaýdněě  utaýhněmě arětacěníý prvký obou stojanuů .

Poznaýmka: něěktěrěý  fotobuně ký pouzě íývajíý  viditělněý  cěěrvěněý  svěě tlo, ktěrěý  usnadně ujě míýrěěníý alěsponě  tam,  
kdě něníý silněý  vněě jsě íý osvěě tlěníý.

2. Sěstavěníý cěasomíýrý
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3. Instalace programu Záznam časů
Prěi  prvníým  prěipojěníý  cěasoměěrněýho  modulu  k  pocěíýtacěi  sě  zobrazíý  výýzva  pro  instalaci  ovladacěuů .  

Nainstalujěmě běězěnýým postupěm ovladacěě  z prěilozěěněýho ČD (adrěsaý rě  driver),  prěíýpadněě  muů zěěmě pouzě íýt 
aktuaý lníý ovladacěě zě straýněk http://www.ftdichip.com/Drivěrs/D2XX.htm .

Daý lě  nainstalujěmě  program  Záznam  časů spusětěěníým  souboru  setup.exe z  korěěnověýho  adrěsaý rěě 
prěilozěěněýho ČD.

Poznaýmka: namíýsto ČD jě u nověě jsě íých výýrobkuů  program kě stazěěníý na intěrnětu: voltě nějnověě jsě íý věrzi 
programu zě straýnký: http://www.ěgměněrgo.cz/inděx.php?těxt=casomira-q-mini

3. Instalacě programu Zaý znam cěasuů
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4. Obsluha programu
Program Záznam časů pracujě s jědinýým datovýým souborěm, ktěrýý  něsě jměýna zaývodníýkuů  i cěasověý  uý dajě. 

Soubor jě týpu csv (comma sěparatěd valuěs) a jě mozěněý  jěj otěvrěíýt vě věě tsě iněě  tabulkovýých ěditoruů , naprě . 
v Microsoft Excělu.

Po  spusětěěníý  programu  muů zěěmě  otěvrěíýt  datovýý  soubor  tlacěíýtkěm  Otevřít  (do  tohoto  souboru  budou 
prěidaývaýna nověě  zíýskanaý  data), prěíýpadněě  poněchaýmě po spusětěěníý  výtvorěěnýý  praý zdnýý  soubor, ktěrýý  pokud 
mozěno ihněd ulozě íýmě pomocíý tlacěíýtka Uložit jako. Dialog pro ulozěěníý souboru sě zobrazíý i prěi zadaýníý prvníýho 
měěrěěněýho cěasu,  něbýl-li soubor doposud ulozěěn.  Soubor sě uklaýdaý  automatický s kazědou změěnou dat a  
muů zěěmě jěj ulozě it i rucěněě  tlacěíýtkěm Uložit.

Program  slouzě íý  pro  zaý znam  cěasovýých  znacěěk,  tj.  okamzě ikuů  pruů chodu  fotobuně kou.  Zaýkladníý 
zaznaměnaývanou ěntitou jě informacě o pruů chodu zaývodníýka fotobuně kou, tědý dvojicě uý dajuů  startovní číslo 
a čas. 

Program  pracujě  s  běězěnýým  děnníým  cěasěm  (naprě .  12:35:45,456)  z  hodin  pocěíýtacěě  s  rozlisěěníým 
na milisěkundý.  Vsěěchný cěasověý  znacěký jsou zaznaměnaývaýný s děnníým cěasěm; uý daj o cěasu zaývodníýka jě  
zjisětěěn výýpocětěm (naprě . start proběěhl v 12:05:07,100 a zaývodníýk proběěhl cíýlěm v 12:07:17,200 – jěho cěas jě 
tědý 00:02:10,100). To mj. umozěně ujě i doplněěníý něbo změěnu cěasu startu jizě  v pruů běěhu zaývodu.

Jměýna zaývodníýkuů  a katěgoriě jsou povazěovaýna za něpovinnýý  uý daj a něníý  nutněý  jě zadaývat.  Katěgoriě  
slouzě íý k dalsě íýmu výhodnocěníý (naprě . v programu MiniRaceResults1), program Záznam časů jě nězohlědně ujě.

1 Zvlaý sě tníý program pro výhodnocěníý výýslědkuů  pro ENDÚRO a MOTOČROSS, dostupnýý  za poplatěk.

4. Obsluha programu
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4.1.1. Přiřazování časů
Nýníý si ukaý zěěmě běězěněý  pouzě itíý programu.

Po spusětěěníý programu Záznam časů si výtvorěíýmě tlacěíýtkěm Nový v raýměcěku Datový soubor novýý  datovýý  
soubor ČSV, v něěmzě  jsou ulozěěný měěrěěněý  cěasý. Výýzva k ulozěěníý souboru sě zobrazíý automatický po zaýznamu 
prvníý cěasověý  znacěký; soubor muů zěěmě takěý  ulozě it ihněd tlacěíýtkěm Uložit něbo Uložit jako. Spolu sě souborěm 
ČSV sě automatický uklaýdaý  soubor s prěíýponou RESÚLTS,  ktěrýý  slouzě íý  pro výhodnocěníý  dat v programu  
MiniRaceResults. Těnto soubor obsahujě cěasý i sěznam zaývodníýkuů .

V lěvěý  cěaý sti hlavníýho okna jě chronologický sěrěazěnýý  sěznam paý ruů  startovníých cěíýsěl a cěasuů ; vě sloupci  
Kolo jě uvěděno, o kolikaý týý  proběěh daněýho startovníýho cěíýsla od zacěaý tku sěznamu jdě (u zaývodu, ktěrýý  něníý  
pocěíýtaýn na kola, zdě uvidíýmě vzědý hodnotu 1).  Zaývodníýci s nějvýsěsě íým pocětěm kol majíý  vědlě startovníýho 
cěíýsla v poli  zaý znamu poslědníýho kola cěěrvěnou vlajěcěku míýsto modrěý 2.  Prěi  vklaýdaýníý  dat jě sěznam vzědý 
posunut tak, abý býl zobrazěn nověě  vlozěěnýý  rěaýděk (zvýýrazněěn sěědýým podbarvěníým) a pokud mozěno tak, 
abý býl viditělnýý  horníý okraj sěznamu.

Do tohoto sěznamu postupněě  v pruů běěhu zaývodu vklaýdaýmě data.

Program jě schopěn pracovat vě trěěch zaýkladníých rězě iměch, ktěrěý  volíýmě v horníým rolětkověým sěznamu 
Režim činnosti.

Prěi volběě  Bez časoměrného modulu program ignorujě prěíýpadněě  prěipojěnýý  cěasoměěrnýý  modul a cěas vlozěěníý  
cěasověý  znacěký jě urcěěn okamzě ikěm stisku tlacěíýtka Vlož (rěsp. zadaýníý cěíýsla zaývodníýka a stisku klaývěsý Entěr).

Volbý Přiřazování a Přiřazování s předvolbou naopak měěníý funkci polě zadaývaýníý cěíýsla zaývodníýka: pomocíý  
tohoto polě potěý  přiřazujeme cěíýslo zaývodníýka jědnomu z impulsuů  od prěipojěněý  fotobuně ký. Týto impulsý jsou 
zobrazěný v políých prěijatýých impulsuů : Startovací impulsy (od FB1) a Cílové impulsy (od FB2). 

Rězě imý muů zěěmě prěěpíýnat běěhěm praý cě programu.

Zpravidla buděmě pouzě íývat rězě im Přiřazování s předvolbou.

Zapojíýmě-li k pocěíýtacěi  cěasoměěrnýý  modul, jě nutněý  spustit datověý  spojěníý  tlacěíýtkěm  Připojit časoměrný  
modul.  Prěěpíýnacíý  polě  Filtr  umozěně ujě zapnout filtraci,  ktěraý  odstraníý  zdvojěníý  impulsuů  prěi  opakovaněým 
prěěrusěěníý paprsku běěhěm nastavěněý  dobý od prvníýho impulsu (naprě . impuls od ruký a potěý  od trupu).

Tlacěíýtkěm  Simuluj FB1 resp. Simuluj FB2  muů zěěmě do sěznamuů  Přijatých impulsů  prěidat rucěněě  impulsý 
s cěasěm nastavěnýým na cěas stisku tlacěíýtka.

Start:

Stiskěm tlacěíýtka START potvrdíýmě impuls z polě Startovací impulsy a prěěněsěmě jěj do lěvěýho sěznamu.

Cíl: 

ČČ íýsělnýým  zadaýníým  maximaý lněě  cětýrěmíýstněýho  cěíýslo  a  stiskěm  tlacěíýtka  Vlož něbo  klaývěsý  Enter jě 
prověděno prěirěazěníý cěíýsla zaývodníýka k cěasu z Cílových impulsů něbo (v rězě imu Bez časoměrného modulu) i 
zaýpis aktuaý lníýho sýstěýmověýho cěasu pocěíýtacěě do lěvěýho sěznamu a tědý i  do datověýho souboru. Pozor – 
potvrzěníý  klaývěsou  Enter něníý  mozěněý ,  jě-li  mýsěíý  něbo klaývěsou  Tab  výbraýno  něěktěrěý  z  tlacěíýtěk  v bloku 
Datový soubor, klaývěsa Enter potěý  „stiskně“ prěíýslusěněý  tlacěíýtko.

2 toto něplatíý, jdě-li o zaý znam zaývodu s víýcě startý

4. Obsluha programu
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Něníý-li  v  sěznamu  Přijatých  impulsů  (startovních,  cílových)  výbraýna  (výsvíýcěna)  něěktěraý  polozěka, 
prěirěazěníý automatický proběěhně  k nějstarsě íýmu impulsu; jinak jě prěirěazěn výbranýý  impuls.

Praktický výpadaý  obsluha prěi  pruů běěhu fotobuně kou takto: zaývodníýk proběěhně fotobuně kou, v sěznamu 
Přijaté impulsy (startovníý/cíýlověý ) sě zobrazíý uý daj IMPULS: čas (rěaý lnýý  cěas v hodinaý ch a minutaý ch). Obsluha 
zadaý  u  cíle  na klaývěsnici něbo mýsěíý  cěíýslo zaývodníýka (naprě .  141) a potvrdíý  tlacěíýtkěm  Vlož něbo klaývěsou 
Enter. Prěíýslusěnýý  rěaýděk zmizíý  zě sěznamu  Cílové impulsy a spolu s cěíýslěm zaývodníýka a výpocětěnýým cěíýslěm 
kola sě  zobrazíý  v  sěznamu v lěvěý  cěaý sti  okna programu.  Ú  startu obsluha jěn potvrdíý  impuls  tlacěíýtkěm 
START.

V rězě imu Přiřazování s předvolbou jě navíýc mozěněý  „prěědvolit“ cěíýslo zaývodníýka jěho zadaýníým jěsětěě  prěěd 
prěíýjměm  impulsu  od  fotobuně ký.  Tato  prěědvolba  sě  zobrazíý  jako  Před.I... v  sěznamu  Cílové  impulsy. 
Prěi pruů chodu zaývodníýka fotobuně kou jě naý slědněě  automatický zadaněý  cěíýslo prěirěazěno. Obdobněě  jě mozěněý  i  
„namacěkat“ startý tlacěíýtkěm START.

To znaměnaý , zěě obsluha muů zěě postupovat i takto: obsluha vidíý zaývodníýka v daý li prěěd fotobuně kou a zadaý  
na  klaývěsnici  něbo  mýsěíý  cěíýslo  zaývodníýka  (naprě .  141)  a  potvrdíý  tlacěíýtkěm  Vlož něbo  klaývěsou  Enter. 
V sěznamu Přijaté impulsy sě zobrazíý uý daj Před.I: číslo závodníka. Prěi pruů chodu zaývodníýka fotobuně kou těnto 
rěaýděk zmizíý zě sěznamu  Přijaté impulsy a spolu s cěasěm a výpocětěnýým cěíýslěm kola sě zobrazíý  v sěznamu 
v lěvěý  cěaý sti okna programu.

Výýběěrěm  polozěký  zě  sěznamu  cěasuů  v  lěvěý  cěaý sti  okna  něbo  zě  sěznamu  Přijaté  impulsy  a  stiskěm 
prěíýslusěněýho  tlacěíýtka  Smaž  jě  mozěněý  jědno výbraněý  měěrěěníý  odstranit.  To  jě  duů lězě itěý  zějměýna  v  prěíýpaděě  
prěíýjmu falěsěnýých impulsuů  (divaý ci v trati apod.).

V prostoru pod sěznaměm v lěvěý  cěaý sti okna programu jě zobrazěno startovníý cěíýslo vědoucíýho zaývodníýka 
(zjisětěěno podlě nastavěníý Výsledkové listiny, viz níýzěě). 

4.1.2. Klávesové zkratky

Prěi obsluzě zarěíýzěníý muů zěěmě výuzě íýt naý slědujíýcíý klaývěsověý  zkratký, ktěrěý  odpovíý:

• F5 … Simulacě impulsu od fotobuně ký FB1 (jako tlacěíýtkěm) 

• F6 … Simulacě impulsu od fotobuně ký FB2 (jako tlacěíýtkěm) 

• F4 … Smazat vsěě z polě Číýlověý  a Startovacíý impulsý

• klaývěsý na numěrickěý  cěaý sti klaývěsnicě … zadaýníý startovníýho cěíýsla

• klaývěsa „+“ … vlozěěníý startovníýho cěíýsla („Vlozě“)

• klaývěsa Backspacě … smazaýníý poslědníýho znaku zadaývaněýho startovníýho 
cěíýsla („<“)

• klaývěsa Esc … zrusěěníý cělěýho zadaývaněýho startovníýho cěíýsla

4. Obsluha programu
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• klaývěsa mězěrníýk … simulacě  startovacíý  fotobuně ký  jako  klaývěsou  F5; 
navíýc jě-li zadaýno něnulověý  start. cěíýslo, jě ihněd vlozěěno jako prěědvolba do cíýlověý  tabulký. Úzě itíý prěi  
rucěníým startu měěrěěníý jědnoho zaývodníýka na jědnu cíýlovou fotobuně ku.

4.1.3. Ruční vložení nebo editace času
Tlacěíýtkěm  Nový záznam ruč. /  start ručně  jě mozěněý  rucěněě  výtvorěit  novýý  zaý znam cěasu; dvojklikěm na 

polozěku v sěznamu zaznaměnanýých cěasuů  něbo stiskěm klaývěsý F2 jě mozěněý  cěas a cěíýslo zaývodníýka rucěněě  
ěditovat.

4.1.4. Vložení startu závodu
Jako  spěciaý lníý  cěasovou  znacěku  (těchnický  jako  cěas  proběěhu  zaývodníýka  s  cěíýslěm  10000)  jě  mozěněý  

do sěznamu  cěasuů  vlozě it  okamzě ik  startu zaývodu.  Těnto  uý daj  jě  naý slědněě  pouzě íývaýn  k  výýpocětu  cěasu  běěhu 
zaývodníýka.

Jě-li  zaývod odstartovaýn  na jiněým míýstěě  a  maýmě k dispozici  pouzě uý daj  o  cěasě,  kdý býl  odstartovaýn, 
stiskněmě (kdýkoliv v pruů běěhu zaývodu – dokoncě i pokud jizě  maýmě naměěrěěněý  něě jakěý  cěasý) tlacěíýtko Nový  
zázn. ručně / start ručně.  Do polě  Čas  výplníýmě cěas startu, zasěkrtněmě polě  Toto je čas startu závodu a 
potvrdíýmě OK.

Buděmě-li  startovat  zaývod  sami,  muů zěěmě  pouzě íýt  cěasoměěrnýý  modul  s  prěipojěnou  startovacíý  pistolíý  
(volitělněý  prěíýslusěěnstvíý) něbo s fotobuně kou. Pouzě namíýsto prěirěazěníý cěíýsla zaývodníýka zadaýníým numěrickěýho 
uý dajě stiskněmě tlacěíýtko START v raýměcěku Tvorba impulsu nad tlacěíýtkěm Vlož. Startujěmě-li rucěněě , zadaýmě 
rucěníý impuls tlacěíýtkěm Simuluj FB1 něbo klaývěsou F5 (toto prověděmě prěěsněě   v okamzě iku startu zaývodu) a 
potěý  stiskněmě tlacěíýtko START. (V rězě imu Bez časoměrného modulu pouzě stiskněmě START.)

Pokud organizujěmě zaývod s víýcě individuaý lníými startý, jě mozěněý  pouzě íýt jědinýý  datovýý  soubor a zadat 
postupněě  víýcě startuů  (viz obr. 4.4 níýzěě). ČČas zaývodníýka budě potěý  výpocětěn vzědý od poslědníýho vlozěěněýho  
uý dajě startu prěěd cěasěm proběěhu zaývodníýka3.

Pozor:  prěi  pouzě itíý  programu spolu s  programěm MiniRacěRěsults  pro výhodnocěníý  výýslědkuů  zaývoduů  
něsmíý datovýý  soubor obsahovat víýcě startuů . Datovýý  soubor musíý míýt jako prvníý znacěku „START ZAÚ VODÚ“.

3 Něníý tědý mozěněý  pomocíý programu Záznam časů běz dalsě íýho zpracovaýníý dat něbo spěcifickěý  softwarověý  
uý pravý programu zaznaměnaývat zaý vod takověýho týpu, kdý sě na trati výskýtujíý soucěasněě  zaý vodníýci, ktěrěíý 
odstartovali v ruů znýých cěasěch.

4. Obsluha programu
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4.1.5. Jména závodníků
Program umozěně ujě zobrazěníý jměn zaývodníýkuů  spolu s jějich startovníými cěíýslý. 

Zadaýníý jměn zaývodníýkuů  jě zcěla dobrovolněý  – pokud něěktěrěý  pouzě itěý  startovníý cěíýslo němaý  zadaněý  jměýno,  
jě jměýno zobrazěno jako >neznámý<  běz jakěýhokoliv něgativníýho vlivu na praý ci programu.

V  kartěě  Kompletní  Seznam  závodníků  programu  muů zěěmě  ěditovat  sěznam  zaývodníýkuů .  Editacě  sě 
okamzě itěě  projěvíý změěnou jměn v sěznamu na kartěě  Prostý záznam časů.

RČ aýdký  do  tabulký  prěidaývaýmě  tlacěíýtkěm  „+“,  rěaýděk  muů zěěmě  oděbrat  stiskěm  tlacěíýtka  „-“.  Sěznam 
zaývodníýkuů  muů zěěmě ulozě it  a  opěě tovněě  nacěíýst  tlacěíýtký vě spodníý  cěaý sti  okna – týto souborý majíý  prěíýponu 
RAČERLIST.

Kroměě  startovníýho cěíýsla a jměýna jě mozěněý  zadaývat i katěgorii. Katěgoriě jě volněě  děfinovatělnýý  rěětěězěc –  
sěznam volitělnýých katěgoriíý jě umíýstěěn v kartěě  Nastavení.

Startovníý cěíýsla něsmíý býý t duplicitníý.

Programu pracujě tak, zěě datovýý  soubor z kartý  Prostý záznam časů obsahujě pouzě startovníý  cěíýsla4. 
Prěi nacětěníý  dat  na  kartěě  Prostý  záznam  časů  zě  souboru  ČSV  tědý,  pokud  němaýmě  otěvrěěnýý  sěznam 
zaývodníýkuů ,  budou  zobrazěna  pouzě  startovníý  cěíýsla  a  míýsto  jměn  zaývodníýkuů  jě  zobrazěno  hlaý sěěníý  
„<něznaýmýý>“.5

Po otěvrěěníý  sěznamu zaývodníýkuů  (RAČERLIST) na kartěě  Kompletní seznam závodníků sě nacětou jměýna 
zaývodníýkuů  a zobrazěníý na kartěě  Prostý záznam časů sě staně komplětníým – po ulozěěníý dat sě takto „opravíý“ i 
výýslědkovýý  soubor RESÚLTS. 

Těnto  měchanismus  muů zěěmě  výuzě íýt  k  opravěě  chýb  v  sěznamu  zaývodníýkuů :  změěníýmě-li  po  měěrěěníý  

4 těchnický vzato obsahujě i jměýna, ta vsěak faktický nějsou výuzě íývaýna
5 těnto stav sě prěěněsě i do výýslědkověýho souboru RESÚLTS (MiniRacěRěsults ukazujě <něznaýmýý> míýsto jměn)

4. Obsluha programu
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rozpisku  (oprava  jměýna,  změěna  katěgoriě...),  stacěíý  v  programu  Záznam  časů nacěíýst  nějprvě  opravěnou 
rozpisku a potěý  ČSV data z měěrěěníý. ČSV data jěn ulozě íýmě, cěíýmzě  sě obsah dat aktualizujě a soucěasněě  sě znovu 
výgěněrujě výýslědkovýý  soubor RESÚLTS pro prěíýpadněý  výuzě itíý v MiniRaceResults.

4.1.6. Praktické režimy použití
Nýníý jě na cěasě popsat si, jak zarěíýzěníý uzě íývaýmě v praxi.  Doporucěujěmě rěaý lněý  pouzě itíý nacvicěit – k tomu  

naým mohou pomoci i tlacěíýtka Simulace FB1/FB2, ktěrýými muů zěěmě zkousěět obsluhu programu i běz rěaý lněě  
prěipojěněý  cěasomíýrý.

Jeden závodník na trati, start – cíl

Pouzě ijěmě startovníý (FB1) a cíýlovou fotobuně ku (FB2). 

Zaývodníýk  sě  prěipravíý  prěěd  startovníý  fotobuně ku.  Na  pokýn  startěýra  proběěhně  startovníý  fotobuně kou, 
impuls sě zobrazíý  v sěznamu  Startovací impulsy.  Obsluha jěj potvrdíý  tlacěíýtkěm START. V sěznamu v lěvěý  
cěaý sti programu sě zobrazíý START ZAÚ VODÚ s cěasěm hodin v okamzě iku startu.

Zaývodníýk protně cíýlovou fotobuně ku. Obsluha zadaý  startovníý cěíýslo zaývodníýka a potvrdíý  tlacěíýtkěm VLOZČ .  
V sěznamu v lěvěý  cěaý sti programu sě zobrazíý pod polozěkou START ZAÚ VODÚ naměěrěěnýý  cěas (oznacěěn „>“).

Po změěrěěníý dvou zaývodníýkuů  muů zěě zobrazěníý výpadat naprěíýklad takto:

– kazědýý  zaývodníýk maý  viditělnýý  „svuů j“ okamzě ik startu.

Variantý: 

• start  z pozicě cíýlě  – pouzě itíý  jědiněý  fotobuně ký:  pro toto pouzě itíý  odpojíýmě fotobuně ku FB1,  býla-li  
zapojěna,  a  pouzě ijěmě pouzě cíýlovou fotobuně ku.  Potěý  zvolíýmě vě spodníým rolětkověým sěznamu 
v raýměcěku  Režim činnosti rězě im Start → cíýl / FB1 něbo FB2. V tomto rězě imu jsou impulsý z obou 
fotobuněěk směěrovaýný do sěznamu Cílové impulsy a jsou pouzě itý jako start něbo cíýl podlě toho, zda 
obsluha volíý tlacěíýtko START něbo zadaývaý  cěíýslo zaývodníýka a stiskně tl. Vlož.

4. Obsluha programu
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Obr. 4.4: Závod s více starty

Obr. 4.5: Nastavení přiřazení 
fotobuněk
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• rucěníý start zaývodu od pocěíýtacěě, rucěníý start zaývodu zě vzdaý lěněýho míýsta: viz oddíýl Rucěníý vlozěěníý něbo
ěditacě cěasu (4.1.3).

Více závodníků na trati

Zaývod tohoto týpu týpický něbudě s lětmýým startěm, alě budě startovaýn hlasěm startěýra něbo pistolíý –  
odstartujěmě stiskěm tlacěíýtka  Simulace  FB1 v  okamzě iku startu  a potvrdíýmě  tlacěíýtkěm  START,  prěíýpadněě  
zvolíýmě něěktěrýý  zpuů sob popsanýý  v odd. Rucěníý vlozěěníý něbo ěditacě cěasu (4.1.3).

Muů zěěmě  samozrěějměě  startovat  i  fotobuně kou  jako  v  prěědchozíým  popisovaněým  prěíýpaděě :  jěn  naým 
proběěhnutíý  víýcě  zaývodníýkuů  „výrobíý“  víýcě  zaý znamuů  v  poli  Startovací  impulsy.  To  něníý  problěým:  tlacěíýtko 
START prěijmě nějdrěíývě nějstarsě íý impuls a zbýlěý  impulsý smazěěmě tlacěíýtkěm Smaž vše.

Tak, jak budou zaývodníýci postupněě  prěibíýhat k cíýlověý  fotobuně cě něbo jíý probíýhat, buděmě zadaývat jějich  
cěíýsla.  Pouzě ijěmě  týpický  rězě im  Přiřazování  s  předvolbou a  buděmě  postupovat  podlě  odd.  4.1.1:  jě  to 
jědnoduchěý , zadaývaýmě postupněě  cěíýsla zaývodníýkuů  v porěadíý, jak probíýhajíý fotobuně kou, a to buď prěěd něbo po  
proběěhnutíý.

Problěým  nastaně,  proběěhnou-li  soucěasněě  dva  zaývodníýci  paprskěm  fotobuně ký:  tý  něníý  mozěněý  
ělěktronický rozlisě it. Potěý  jě tědý nutněý  rucěněě  výtvorěit novýý  zaý znam pro druhěýho zaývodníýka tlacěíýtkěm Nový  
zázn. ručně / Start ručně.

4. Obsluha programu
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Obr. 4.6: Příklad zobrazení po proběhnutí sedmi závodníků
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Závody na více kol

Zaývod s jědníým něbo víýcě zaývodníýký na víýcě kol měěrěíýmě stějnýým zpuů soběm jako na jědno kolo. Startovníý  
fotobuně kou (FB1) něchaýmě zaývodníýký proběěhnout jěn prěi startu zaývodu, vsěěchný dalsě íý pruů chodý sníýmaýmě 
cíýlovou fotobuně kou. Pocěíýtaýníý kol jě automatickěý  od startu zaývodu, pro kazěděýho zaývodníýka zvlaý sěť.

Porěadíý kola jě zobrazěno vě sloupci Kolo v sěznamu cěasuů .

V prěíýkladu uvěděněým na obraý zku vidíýmě zaývod sě spolěcěnýým startěm s.cě. 12, 13 a 14, kdý zaývodníýk 13 a 
12 jizě  uběěhl cětýrěi kola a zaývodníýk 14 jěn trěi kola. 

Pokud bý v tomto okamzě iku býl zaývod ukoncěěn, jě víýtěězěm zaývodníýk cě. 13 (nějvíýcě kol a nějkratsě íý cěas),  
druhýý  jě zaývodníýk 12 a trěětíý zaývodníýk 14 (maý  měýněě  kol nězě  víýtěěz). Víýcě k výhodnocěníý viz odd. 4.1.9.

Zaývodníýci s nějvýsěsě íým pocětěm kol jsou odlisěěni cěěrvěnou barvou vlajěcěký.

4. Obsluha programu
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Obr. 4.7: Příklad dat ze závodu o více kolech
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4.1.7. Zobrazení času
Program pracujě  s  rěaý lnýým cěasěm (cěasěm hodin  v  PČ:  hodiný –  minutý  –  sěkundý –  milisěkundý),  

z rozdíýlu cěasu startu a pruů chodu cíýlěm jě výpocětěn cěas běěhu. Prěějěmě-li si zobrazit namíýsto výpocětěnýých  
cěasuů  cěas hodin v lěvěým sěznamu, zasěkrtněmě polě Reál. čas.

4.1.8. Trestné sekundy
Po prokliknutíý  polozěký v lěvěým sěznamu, prěíýpadněě  stisku klaývěsý F2, jě mozěněý  zadat k daněýmu cěasu  

trěstnýý  cěas v cělýých sěkundaých. Trěstnýý  cěas něbudě zapocětěn do zobrazěníý  v lěvěým sěznamu – pouzě do 
cěasuů  v kartěě  Výsledková listina (viz naý slědujíýcíý oddíýl). 

Prěi měěrěěníý zaývoduů  s víýcě kolý nějsou trěstněý  cěasý mězi kolý scěíýtaýný, alě jě pro uý cěělý výýslědkověý  listiný  
uzě it jěn trěstnýý  cěas z rěaýdku s nějvýsěsě íým pocětěm kol.

4. Obsluha programu
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4.1.9. Základní vyhodnocení výsledků
Na  kartěě  Výsledková  listina jě  k  dispozici  prěěhlěd  výýslědkuů  v  raýmci  uzě íývaněýho  datověýho  souboru 

s mozěnostíý ěxportu do MS Excělu. V poli Poznámka jsou uvěděný mězicěasý.

V poli Režim zpracování více kol jě mozěněý  výpnout zpracovaýníý výýslědkuů  pro víýcě kol – potěý  jě kazěděý  kolo 
výhodnocěno jako samostatnýý  cíýlovýý  cěas. To němaý  smýsl pro zaývodý o víýcě kolěch, alě muů zěě zprěěhlědnit 
výýslědký z něěktěrýých něstandardněě  něbo chýbněě  prověděnýých měěrěěníý.

4. Obsluha programu
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Obr. 4.8: Výsledková listina
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5. Datové formáty

5.1. Popis datového formátu
Program pracujě  s datovýým formaý těm ČSV, ktěrýý  jě mozěněý  ěditovat a otěvrěíýt  v programu MS Excěl,  

Opěnofficě Čalc atd.

Prěi ěxportu dat do formaý tu ČSV výzěadujíý něěktěrěý  programý naý slědujíýcíý nastavěníý:

V  praxi  buděmě  s  datovýým  souborěm  manipulovat  dvakraý t:  prěi  prěěnosu  sěznamu  jměn  zaývodníýkuů  
do programu (toto jě samozrěějměě  něpovinnýý  krok – jměýna zaývodníýkuů  němusíýmě zadaývat vuů běc něbo jě 
muů zěěmě zadat do programu rucěněě ), a prěi prěěnosu výýslědkuů  a jějich zpracovaýníý, něpouzě ijěmě-li ěxport dat 
prěíýmo z programu Zaýznam cěasuů .

Prěěsnýý  popis dat jě uvěděn v oddíýlu 5.4.

Pozor: datový soubor nesmí být otevřen současně např. v MS Excelu a v programu Záznam časů . 
Oba programý výzěadujíý výýhradníý prěíýstup k souboru a tak dojdě k zobrazěníý chýbověý  hlaý sěký, naprě . I/O Error 
32.

5. Datověý  formaý tý
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Obr. 5.1: Nastavení exportu do CSV z OpenOffice
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5.2. Ruční vyhodnocení výsledků v tabulkovém kalkulátoru

Po ukoncěěníý zaývodu nězapoměněmě ulozě it tlacěíýtkěm Uložit výýslědnýý  datovýý  soubor. Program Rekordér 
naý slědněě  uzavrěěmě. Datovýý  soubor potěý  muů zěěmě opěě t otěvrěíýt v tabulkověým kalkulaý toru. Něěktěrěý  tabulkověý  
kalkulaý torý něbo ěditorý výzěadujíý nastavěníý paramětruů  podlě obr. 5.4 (prěíýklad pro OpěnOfficě 3).

Pokud zaývod proběěhl podlě obr. 5.2 a 5.3, dostaněmě tabulku podlě obr. 5.5:

5. Datověý  formaý tý
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Obr. 5.2: Ukázka výsledků závodu v okně programu 
Záznam časů

Obr. 5.3: Nastavení parametrů importu CSV
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Tabulku muů zěěmě funkcěmi tabulkověýho kalkulaý toru sěrěadit podlě cěasu zaývodníýka (sloupěc F), odstranit  
rěaýděk  START ZÁVODU a  k  zaývodníýkuů m,  ktěrěíý  němajíý  uvěděn cěas  a  tědý něproběěhli  cíýlěm,  doplnit  uý daj  
o diskvalifikaci něbo nědokoncěěníý zaývodu.

Poznaýmka: vě sloupci F muů zěě býý t uvěděn trěstnýý  cěas.

5. Datověý  formaý tý
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Obr. 5.4: Výsledná tabulka
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5.3. Technická specifikace datového formátu CSV
Jdě o formaý t týpu ČSV, koncě rěaýdkuů  týpu DOS, koý dovaýníý Win-1250, odděě lovacě polě >,<, odděě lovacě těxtu  

>“<. V jědnotlivýých uý dajíých něníý povolěn znak >“<.

Pozor, jědnotlivěý  rěaýdký nějsou sěrěazěný.

Kazědýý  rěaýděk obsahujě jědnu cěasovou znacěku něbo pouzě paý r cěíýsla a jměýna zaývodníýka.

Hlavicěký sloupcuů  nějsou pouzě itý.

Prěíýklad obsahu souboru:

"41","Sěkanina Zděněěk","12:01:16,640","1","02:46:12,639","0"

"12","Matěrna Ondrěěj","11:22:15,529","1","02:07:11,528","0"

"10000","START ZAÚ VODÚ","09:15:04,000","1","00:00:00,000","0"

"12","Matěrna Ondrěěj","11:43:23,671","2","02:28:19,670","0"

"123","Vomaýcěka Jan","0"

"1234","Spiělmann Viktor","0"

"1","Lutěra Ivo","0"

Výýznam dat:

Sloupec č. Formát Význam

1 Čělěý  cěíýslo 0 - 10000 ČČ íýslo  zaývodníýka.  Hodnota  10000  =  cěas.  znacěka  startu 
zaývodu.

2 RČ ětěězěc  max.  250  znakuů  
(praktickěý  maximum 40 zn.)

Jměýno zaývodníýka, prěíýp. těxt START ZAÚ VODÚ

3 HH:MM:SS,sss Rěaý lnýý  cěas zaý znamu

4 Čělěý  cěíýslo >=1 Kolo  (u  startu  zaývodu  cěíýslo  startu  v  chronologickěým 
porěadíý)

5 HH:MM:SS,sss (jěn  kdě  maý  smýsl)  rozdíýl  rěaý lněýho  cěasu  zaý znamu 
od nějblizěsě íý chronologický  prěědchaýzějíýcíý  cěasověý  znacěký 
týpu START ZAÚ ZNAMÚ

6 Čělěý  cěíýslo >=0 Trěstnýý  cěas, něpovinnýý  sloupěc

Sloupcě cě. 3 azě  6 němusíý býý t uvěděný tam, kdě jdě pouzě o prěěnos paý ru jměýna a cěíýsla zaývodníýka.

Sěznam zaývodníýkuů  musíý míýt prěěsněě  dva sloupcě, jinak nacěíýtaýníý skoncěíý chýbou.

5. Datověý  formaý tý
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6. Program MiniRaceResults
Program  MiniRaceResults slouzě íý  pro  výhodnocěníý  dat  zě zaývoduů  měěrěěnýých  pomocíý  aplikacě  Záznam 

časů. Program zpracovaývaý  souborý s koncovkou RESÚLTS, ktěrěý  uklaýdaý  program Záznam časů automatický 
spolu sě svýým vlastníým datovýým formaý těm ČSV.

Pozor: datový soubor programu Záznam časů nesmí obsahovat více startů. Datový soubor musí 
mít  jako první značku „START ZÁVODU“ -  něníý  tědý mozěněý  měěrěit  zaývodý běz zadaněýho cěasu startu. 
V prěíýpaděě  potrěěbý jě nutněý  výtvorěit fiktivníý cěas startu.

6.1. Instalace
Program MiniRaceResults instalujěmě spusětěěníým souboru setup.exe v prěíýslusěněým adrěsaý rě i.

V  prěíýpaděě  potrěěbý  upgradu  něbo prěěinstalacě  nějprvě oděběrěmě  puů vodníý  věrzi  pomocíý  Ovlaýdacíých 
paněluů  OS Windows, jinak sě rěinstalacě němusíý zdarěit.

6.2. Příklad použití v závodě
Přihlašování účastníků: výplně ujěmě sěznam zaývodníýkuů  v aplikaci Záznam časů, ulozě íýmě si jěj.

Kvalifikace: pro jědnotlivěý  katěgoriě něbo sloucěěněý  jíýzdý víýcě katěgoriíý uzě íývaýmě aplikaci  Záznam časů 
s nacětěnýým sěznaměm zaývodníýkuů .  Pro kazěděý  měěrěěníý  (jíýzdý) výtvorěíýmě novýý  datovýý  soubor (ČSV). Spolu 
s výtvorěěníým souboru ČSV aplikacě výtvorěíý i soubor RESÚLTS pro zpracovaýníý v MiniRaceResults.

Výýslědký kazědýých jíýzd kvalifikacě zpracujěmě v MiniRaceResults; sloucěěněý  jíýzdý tiskněmě spolěcěněě  něbo 
samostatněě  podlě katěgoriíý pomocíý filtruů  katěgoriíý.

Závodní jízdy: pro jědnotlivěý  katěgoriě něbo sloucěěněý  jíýzdý víýcě  katěgoriíý  uzě íývaýmě aplikaci  Záznam 
časů s nacětěnýým sěznaměm zaývodníýkuů .  Pro kazěděý  měěrěěníý  (jíýzdý)  výtvorěíýmě novýý  datovýý  soubor (ČSV). 
Spolu s výtvorěěníým souboru ČSV aplikacě výtvorěíý i soubor RESÚLTS pro zpracovaýníý v MiniRaceResults.

Výýslědký kazědýých jíýzd zpracujěmě v MiniRaceResults; sloucěěněý  jíýzdý tiskněmě spolěcěněě  něbo samostatněě  
podlě katěgoriíý pomocíý filtruů  katěgoriíý.

Celkové výsledky – data sloucěěnaý  zě dvou zaývodníých jíýzd zpracujěmě v  MiniRaceResults postupnýým 
nacětěníým souboru RESÚLTS z prvníých a potěý  z druhýých jíýzd, prěíýpadněě  s prěíýslusěnou volbou katěgoriíý, býlo-li  
pro jíýzdý sloucěěno víýcě katěgoriíý.

Poznaýmka:  sěznam  uý cěastníýkuů  muů zěěmě  výtisknout  v  MiniRaceResults;  k  tomu  jě  trěěba  míýt  soubor 
RESÚLTS  z  libovolněýho  měěrěěníý.  Pokud  soubor  němaýmě,  stacěíý  v  aplikaci  Záznam  časů nacěíýst  sěznam 
zaývodníýkuů  a na kartěě  Prostý záznam časů  zadat  Nový  a  Uložit jako... - výtvorěíý  sě souborý ČSV a RESÚLTS. 
Soubor RESÚLTS potěý  muů zěěmě nacěíýst v MiniRaceResults.

6. Program MiniRacěRěsults
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6.3. Funkce programu

Po otěvrěěníý souboru RESÚLTS pomocíý tlacěíýtka Načti výsledkový soubor... sě zprěíýstupníý volbý cělkěm cětýrě  
sěstav, ktěrěý  program poskýtujě. Sěstavu volíýmě volbou kartý.

Vě vsěěch prěíýpaděch jě mozěněý  pomocíý  políý  Filtr kategorií  (zějměýna v prěíýpaděě  sloucěěnýých měěrěěníý  něbo 
tisku sěznamu zaývodníýkuů ) výrěadit zě zpracovaýníý něěktěrou katěgorii. Po změěněě  zasěkrtaývacíých políý vě Filtru  
kategorií stiskněě tě tlacěíýtko Generuj.

Dostupněý  sěstavý jsou:

• Výsledky závodu – sěrěazěníý  podlě pocětu kol a naý slědněě  podlě cěasu od nějnizěsě íýho. Jě zobrazěna  
ztraý ta na vědoucíýho zaývodníýka. Podlě polě Bodová tabulka jsou doplněěný zíýskaněý  bodý (po změěněě  
stiskněě tě Generuj).

• Výsledky  kvalifikace  –  sěrěazěníý  podlě  nějrýchlějsě íýho  kola.   Jě  zobrazěna  ztraý ta  na  vědoucíýho 
zaývodníýka. (Vsěimněěmě si, zěě měěrěěníý kvalifikacě a zaývodu sě lisě íý pouzě zpuů soběm výhodnocěníý dat –  
tíým, ktěrou kartu zvolíýmě.)

• Celkové výsledky – sěstava slouzě íý  pro sloucěěníý  dvou měěrěěníý  týpu  Výsledky závodu.  Sě sěstavou 
pracujěmě  naý slědujíýcíým  zpuů soběm:  nějprvě  nacětěmě  výýslědkovýý  soubor  prvníých  jíýzd  a  pomocíý  
kartý Výsledky závodu ověěrě íýmě spraývnost, prěíýpadněě  zvolíýmě Filtr kategorií. Potěý  stisknutíým tlacěíýtka 
Načtená data jsou 1. měření na kartěě  Celkové výsledky programu sděě líýmě, zěě toto jsou data z prvníých 
jíýzd. 

Potěý  otěvrěěmě  tlacěíýtkěm  Načti  výsledkový  soubor...  výýslědkovýý  soubor  druhýých  jíýzd,  opěě t 
zkontrolujěmě a stisknutíým tlacěíýtka Načtená data jsou 1. měření na kartěě  Celkové výsledky programu 
sděě líýmě, zěě toto jsou data z druhýých jíýzd.  Program data sloucěíý a zobrazíý.

6. Program MiniRacěRěsults
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Obr. 6.1: Základní obrazovka programu
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Pozor: v těý to sěstavěě  pracujě Filtr kategorií v okamzě iku stisku tlacěíýtěk Načtená data jsou … měření, 
nikoliv azě  prěi zobrazovaýníý, jako u ostatníých sěstav.

• Tabulka časů – sěstava výpisujě dětailněě  cěasý pruů jězduů  pro jědnotlivěý  zaývodníýký. Sěrěazěno podlě 
nějrýchlějsě íýho kola (jě-li zasěkrtnuto prěíýslusěněý  polě) něbo podlě cěíýsla zaývodníýka.

• Seznam závodníků – sěstava slouzě íý pro prostýý  tisk sěznamu zaývodníýkuů  s mozěnostíý filtracě podlě 
katěgoriíý. RČ azěníý jě podlě startovacíýho cěíýsla.

6.4. Export dat a tisk
Exportovanaý  data jsou opatrěěna nadpisěm a paticěkou, ktěrěý  muů zěěmě zadat v políých Nadpis rěsp. Patička 

sěstavý.

Pomocíý tlacěíýtka Tisk... vývolaýmě dialog s naýhlěděm tisku.

Tlacěíýtkěm Uložit jako HTML... muů zěěmě sěstavu ulozě it vě formaý tu HTML.

Tlacěíýtkěm Uložit jako XLS... muů zěěmě sěstavu ulozě it vě formaý tu MS Excěl.

6. Program MiniRacěRěsults
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