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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.
Prě ěd jakýý mkoli sěrvisníým zaý sahěm odpojtě zarě íýzěníý z ělěktrickěý zaý suvký, od pocě íýtacě ě i od jinýý ch zdrojuů
ělěktrickěý ěněrgiě.

Bězpěcě nostníý pokýný
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1. Úvod
Sěstava cě asomíýrý Q MINI s cě asoměě rnýý m modulěm sě sklaý daý z cě asoměě rněý ho modulu, jědněý něbo dvou
rětrorěflěxníých fotobuněě k, odrazký (odrazěk), kabělaý zě ě (ÚSB kabělu a prodluzě ovacíých kaběluů pro prě ipojěníý
fotobuně ký) a paý ruů rěsp. dvou paý ruů stojanuů (fotostativuů ).

2. Sestavení časomíry
2.1. Základní informace
Zarě íýzěníý jě schopno měě rěit s jědnou fotobuně kou něbo sě dvojicíý fotobuněě k, jdě-li o zarě íýzěníý výbavěněý
prě íýpojkou pro dvěě fotobuně ký.
Prě i uzě itíý dvou fotobuněě k jě prvníý fotobuně ka (FB1) uzě íývaý na jako startovníý a druhaý (FB2) jako cíýlovaý . Prě i
uzě itíý jědiněý fotobuně ký jě fotobuně ka prě ipojěna do koněktoru FB2 a slouzě íý jako sdruzě ěnaý pro start i cíýl (start i
cíýl na jědnom míýstěě ), prě íýpadněě jě zaý vod startovaý n rucě něě a do zarě íýzěníý zadaý n cě as startu stiskěm tlacě íýtka něbo
podlě prě ěsnýý ch hodin.
Zpuů sob pouzě itíý zarě íýzěníý jě vělmi flěxibilníý a jě mozě něý měě rěit praktický jakkoliv usporě aýdanýý zaý vod něbo
ěxpěriměnt. Obsluzě nýý program pracujě jako zaý znamníýk cě asuů pruů choduů fotobuně kami startu i cíýlě, kdě
k pruů choduů m cíýlěm obsluha navíýc prě irě azujě rucě něě startovníý cě íýslo zaý vodníýka.
Něníý tědý nijak prě íýmo daý no, zě ě po jědnom pruů chodu startěm nastaý vaý jědinýý pruů chod cíýlěm, něbo zě ě
měě rěěníý musíý zacě íýnat pruů choděm startěm. Pouzě pro výý pis a ěxport výý slědkověý listiný jě nutněý dodrzě ět
urcě itýý zpuů sob měě rěěníý, naprě íýklad, zě ě start zaý vodu musíý prě ědchaý zět pruů chodu zaý vodníýkuů cíýlěm.

2.2. Příprava fotobuňky
Z obaluů výjměmě oba stativý a umíýstíýmě jě na protilěhlěý straný měě rěěněý ho míýsta draý hý. Do stativu, ktěrýý
budě umíýstěě n na straněě draý hý protilěhlěý kě stanovisě ti cě asoměě rěicě ě, vlozě íýmě po uvolněě níý měchanismu paý cě kou
děsticě ku s odrazkou. Do druhěý ho stativu vlozě íýmě po uvolněě níý měchanismu paý cě kou děsticě ku sě sníýmacě ěm
(fotobuně kou).
Pomocíý paý ký na stativěch nakloníýmě děsticě ku s odrazkou do prě iblizě něě svislěý polohý, sníýmacě namíýrěíýmě
pruů hlědnou plochou na odrazku.
Kě sníýmacě i (fotobuně cě) prě ipojíýmě prodluzě ovacíý kaběl pro prě ipojěníý fotobuně ký; druhýý koněc kabělu
zapojíýmě do zaý suvký FB1 (start) něbo FB2 (cíýl něbo start+cíýl) na těě lě cě asoměě rněý ho modulu. (Pozor, prě i
prě íýpadněý m odpojovaý níý kabělu jě nutněý stisknout a tíým uvolnit pojistnýý měchanismus.)
Zapněmě pocě íýtacě a prě ipojíýmě ÚSB kabělěm cě asoměě rnýý modul. Na cě asoměě rněý m modulu sě rozsvíýtíý LED
dioda NAPÁJENÍ; LED dioda KOMUNIKACE po něě kolika sěkundaý ch zhasně. Modul budě
v něě kolikasěkundovýý ch intěrvalěch kraý tcě píýpnutíým signalizovat, zě ě něběě zěíý komunikacě s pocě íýtacě ěm a
impulsý z fotobuně ký tědý nějsou zaznaměnaý vaý ný. To nýníý něníý problěý m; těnto zvuk ustaně těprvě potěý , co
na pocě íýtacě i spustíýmě aplikaci Záznam časů a stiskněmě tlacě íýtko Připojit časoměrný modul.

2. Sěstavěníý cě asomíýrý
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2.3. Seřízení fotobuněk
Nějobtíýzěněě jsě íým uý koněm jě sěrě íýzěníý fotobuně ký vuů cě i odrazcě: abý býla zarucě ěna prě ěsnost měě rěěníý, jě
sníýmacíý paprsěk rělativněě uý zkýý a proto musíý býý t fotobuně ka namíýrěěna prě ěsněě na odrazku. Doporucě ujěmě si
postup v klidu nacvicě it.
Stav fotobuně ký signalizujě kontrolka FOTOBUŇKA cě asoměě rněý ho modulu: svíýtíý-li, fotobuně ka nevidí
odrazku. Číýlěm sěrě íýzěníý tědý jě zajistit, abý býla tato kontrolka zhasnutaý . Prě i pouzě itíý dvou fotobuněě k
sěrě izujěmě vzě dý jěn jědnu fotobuně ku, kaběl druhěý odpojíýmě.
Mý zpravidla postupujěmě tak, zě ě sěrě íýdíýmě co nějprě ěsněě ji stojan sě sníýmacě ěm tak, abý býl paprsěk
výchaý zějíýcíý z jěho pruů hlědněý cě aýsti rovnoběě zěnýý sě zěmíý. Potěý – pokud sě sěrě íýzěníý něpodarě íý zkusmo –
vězměmě stojan s odrazkou a umíýstíýmě ho asi 80 cm od stojanu s fotobuně kou. Na takovouto malou
vzdaý lěnost něníý problěý m polohu sníýmacě ě a odrazký zkusmo sěrě íýdit.
Nýníý v krocíých asi po 50 cm oddalujěmě stojan s odrazkou a vzě dý upravujěmě polohu odrazký tak, abý
kontrolka FOTOBUŇKA cě asoměě rněý ho modulu něsvíýtila. Muů zě ěmě sě oriěntovat i pomocíý zě lutěý kontrolký
prě íýmo na těě lě fotobuně ký. Zělěnaý kontrolka na těě lě fotobuně ký svíýtíý, jě-li fotobuně ka prě ipojěna k cě asomíýrěě a maý
napaý jěníý a zhasíýnaý takěý jako signalizacě nějistěý ho stavu - prě i pochýbněý m sěrě íýzěníý něbo prě íýlisě vělkěý
vzdaý lěnosti mězi fotobuně kami.
Na zaý věě r rě aýdněě utaý hněmě arětacě níý prvký obou stojanuů .
Poznaý mka: něě ktěrěý fotobuně ký pouzě íývajíý viditělněý cě ěrvěněý svěě tlo, ktěrěý usnadně ujě míýrěěníý alěsponě tam,
kdě něníý silněý vněě jsě íý osvěě tlěníý.

Obr. 2.1: Postavení fotobuněk; směr montáže fotobuňky se může lišit!

2. Sěstavěníý cě asomíýrý
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3. Instalace programu Záznam časů
Prě i prvníým prě ipojěníý cě asoměě rněý ho modulu k pocě íýtacě i sě zobrazíý výý zva pro instalaci ovladacě uů.
Nainstalujěmě běě zěnýý m postupěm ovladacě ě z prě ilozě ěněý ho ČD (adrěsaý rě driver), prě íýpadněě muů zě ěmě pouzě ítý
aktuaý lníý ovladacě ě zě straý něk http://www.ftdichip.com/Drivěrs/D2XX.htm .
Daý lě nainstalujěmě program Záznam časů spusě těě níým souboru setup.exe z korě ěnověý ho adrěsaý rě ě
prě ilozě ěněý ho ČD.
Poznaý mka: namíýsto ČD jě u nověě jsě íých výý robkuů program kě stazě ěníý na intěrnětu: voltě nějnověě jsě íý věrzi
programu zě straý nký: http://www.ěgměněrgo.cz/inděx.php?těxt=casomira-q-mini

3. Instalacě programu Zaý znam cě asuů
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4. Obsluha programu
Program Záznam časů pracujě s jědinýý m datovýý m souborěm, ktěrýý něsě jměý na zaý vodníýkuů i cě asověý uý dajě.
Soubor jě týpu csv (comma sěparatěd valuěs) a jě mozě něý jěj otěvrě íýt vě věě tsě iněě tabulkovýý ch ěditoruů , naprě .
v Microsoft Excělu.
Po spusě těě níý programu muů zě ěmě otěvrě íýt datovýý soubor tlacě íýtkěm Otevřít (do tohoto souboru budou
prě idaý vaý na nověě zíýskanaý data), prě íýpadněě poněchaý mě po spusě těě níý výtvorě ěnýý praý zdnýý soubor, ktěrýý pokud
mozě no ihněd ulozě íýmě pomocíý tlacě íýtka Uložit jako. Dialog pro ulozě ěníý souboru sě zobrazíý i prě i zadaý níý prvníýho
měě rěěněý ho cě asu, něbýl-li soubor doposud ulozě ěn. Soubor sě uklaý daý automatický s kazě dou změě nou dat a
muů zě ěmě jěj ulozě it i rucě něě tlacě íýtkěm Uložit.

Obr. 4.1: Okno programu

Program slouzě íý pro zaý znam cě asovýý ch znacě ěk, tj. okamzě ikuů pruů chodu fotobuně kou. Zaý kladníý
zaznaměnaý vanou ěntitou jě informacě o pruů chodu zaý vodníýka fotobuně kou, tědý dvojicě uý dajuů startovní číslo
a čas.
Program pracujě s běě zěnýý m děnníým cě asěm (naprě . 12:35:45,456) z hodin pocě íýtacě ě s rozlisě ěníým
na milisěkundý. Vsě ěchný cě asověý znacě ký jsou zaznaměnaý vaý ný s děnníým cě asěm; uý daj o cě asu zaý vodníýka jě
zjisě těě n výý pocě těm (naprě . start proběě hl v 12:05:07,100 a zaý vodníýk proběě hl cíýlěm v 12:07:17,200 – jěho cě as jě
tědý 00:02:10,100). To mj. umozě něujě i doplněě níý něbo změě nu cě asu startu jizě v pruů běě hu zaý vodu.
Jměý na zaý vodníýkuů a katěgoriě jsou povazě ovaý na za něpovinnýý uý daj a něníý nutněý jě zadaý vat. Katěgoriě
slouzě íý k dalsě íýmu výhodnocěníý (naprě . v programu MiniRaceResults1), program Záznam časů jě nězohlědně ujě.
1 Zvlaý sě tníý program pro výhodnocěníý výý slědkuů pro ENDÚRO a MOTOČROSS, dostupnýý za poplatěk.
4. Obsluha programu
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Přiřazování časů

Nýníý si ukaý zě ěmě běě zěněý pouzě itíý programu.
Po spusě těě níý programu Záznam časů si výtvorě íýmě tlacě íýtkěm Nový v raý měcě ku Datový soubor novýý datovýý
soubor ČSV, v něě mzě jsou ulozě ěný měě rěěněý cě asý. Výý zva k ulozě ěníý souboru sě zobrazíý automatický po zaý znamu
prvníý cě asověý znacě ký; soubor muů zě ěmě takěý ulozě it ihněd tlacě íýtkěm Uložit něbo Uložit jako. Spolu sě souborěm
ČSV sě automatický uklaý daý soubor s prě íýponou RESÚLTS, ktěrýý slouzě íý pro výhodnocěníý dat v programu
MiniRaceResults. Těnto soubor obsahujě cě asý i sěznam zaý vodníýkuů .
V lěvěý cě aýsti hlavníýho okna jě chronologický sěrě azěnýý sěznam paý ruů startovníých cě íýsěl a cě asuů ; vě sloupci
Kolo jě uvěděno, o kolikaý týý proběě h daněý ho startovníýho cě íýsla od zacě aýtku sěznamu jdě (u zaý vodu, ktěrýý něníý
pocě íýtaý n na kola, zdě uvidíýmě vzě dý hodnotu 1). Zaý vodníýci s nějvýsě sěíým pocě těm kol majíý vědlě startovníýho
cě íýsla v poli zaý znamu poslědníýho kola cě ěrvěnou vlajěcě ku míýsto modrěý 2. Prě i vklaý daý níý dat jě sěznam vzě dý
posunut tak, abý býl zobrazěn nověě vlozě ěnýý rě aýděk (zvýý razněě n sě ědýý m podbarvěníým) a pokud mozě no tak,
abý býl viditělnýý horníý okraj sěznamu.
Do tohoto sěznamu postupněě v pruů běě hu zaý vodu vklaý daý mě data.
Program jě schopěn pracovat vě trě ěch zaý kladníých rězě iměch, ktěrěý volíýmě v horníým rolětkověý m sěznamu
Režim činnosti.
Prě i volběě Bez časoměrného modulu program ignorujě prě íýpadněě prě ipojěnýý cě asoměě rnýý modul a cě as vlozě ěníý
cě asověý znacě ký jě urcě ěn okamzě ikěm stisku tlacě íýtka Vlož (rěsp. zadaý níý cě íýsla zaý vodníýka a stisku klaý věsý Entěr).
Volbý Přiřazování a Přiřazování s předvolbou naopak měě níý funkci polě zadaý vaý níý cě íýsla zaý vodníýka: pomocíý
tohoto polě potěý přiřazujeme cě íýslo zaý vodníýka jědnomu z impulsuů od prě ipojěněý fotobuně ký. Týto impulsý jsou
zobrazěný v políých prě ijatýý ch impulsuů : Startovací impulsy (od FB1) a Cílové impulsy (od FB2).
Rězě imý muů zě ěmě prě ěpíýnat běě hěm praý cě programu.
Zpravidla buděmě pouzě íývat rězě im Přiřazování s předvolbou.
Zapojíýmě-li k pocě íýtacě i cě asoměě rnýý modul, jě nutněý spustit datověý spojěníý tlacě íýtkěm Připojit časoměrný
modul. Prě ěpíýnacíý polě Filtr umozě něujě zapnout filtraci, ktěraý odstraníý zdvojěníý impulsuů prě i opakovaněý m
prě ěrusě ěníý paprsku běě hěm nastavěněý dobý od prvníýho impulsu (naprě . impuls od ruký a potěý od trupu).
Tlacě íýtkěm Simuluj FB1 resp. Simuluj FB2 muů zě ěmě do sěznamuů Přijatých impulsů prě idat rucě něě impulsý
s cě asěm nastavěnýý m na cě as stisku tlacě íýtka.
Start:
Stiskěm tlacě íýtka START potvrdíýmě impuls z polě Startovací impulsy a prě ěněsěmě jěj do lěvěý ho sěznamu.
Cíl:
ČČ íýsělnýý m zadaý níým maximaý lněě cě týrě míýstněý ho cě íýslo a stiskěm tlacě íýtka Vlož něbo klaý věsý Enter jě
prověděno prě irě azěníý cě íýsla zaý vodníýka k cě asu z Cílových impulsů něbo (v rězě imu Bez časoměrného modulu) i
zaý pis aktuaý lníýho sýstěý mověý ho cě asu pocě íýtacě ě do lěvěý ho sěznamu a tědý i do datověý ho souboru. Pozor –
potvrzěníý klaý věsou Enter něníý mozě něý , jě-li mýsě íý něbo klaý věsou Tab výbraý no něě ktěrěý z tlacě íýtěk v bloku
Datový soubor, klaý věsa Enter potěý „stiskně“ prě íýslusě něý tlacě íýtko.
2 toto něplatíý, jdě-li o zaý znam zaý vodu s víýcě startý
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9

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.egmenergo.cz
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

vyvojari@egmenergo.cz
č.ú. 1031034005/2700

Něníý-li v sěznamu Přijatých impulsů (startovních, cílových) výbraý na (výsvíýcěna) něě ktěraý polozě ka,
prě irě azěníý automatický proběě hně k nějstarsě íýmu impulsu; jinak jě prě irě azěn výbranýý impuls.

Praktický výpadaý obsluha prě i pruů běě hu fotobuně kou takto: zaý vodníýk proběě hně fotobuně kou, v sěznamu
Přijaté impulsy (startovníý/cíýlověý ) sě zobrazíý uý daj IMPULS: čas (rěaý lnýý cě as v hodinaý ch a minutaý ch). Obsluha
zadaý u cíle na klaý věsnici něbo mýsě íý cě íýslo zaý vodníýka (naprě . 141) a potvrdíý tlacě íýtkěm Vlož něbo klaý věsou
Enter. Prě íýslusě nýý rě aýděk zmizíý zě sěznamu Cílové impulsy a spolu s cě íýslěm zaý vodníýka a výpocě těnýý m cě íýslěm
kola sě zobrazíý v sěznamu v lěvěý cě aýsti okna programu. Ú startu obsluha jěn potvrdíý impuls tlacě íýtkěm
START.
V rězě imu Přiřazování s předvolbou jě navíýc mozě něý „prě ědvolit“ cě íýslo zaý vodníýka jěho zadaý níým jěsě těě prě ěd
prě íýjměm impulsu od fotobuně ký. Tato prě ědvolba sě zobrazíý jako Před.I... v sěznamu Cílové impulsy.
Prě i pruů chodu zaý vodníýka fotobuně kou jě naý slědněě automatický zadaněý cě íýslo prě irě azěno. Obdobněě jě mozě něý i
„namacě kat“ startý tlacě íýtkěm START.
To znaměnaý , zě ě obsluha muů zě ě postupovat i takto: obsluha vidíý zaý vodníýka v daý li prě ěd fotobuně kou a zadaý
na klaý věsnici něbo mýsě íý cě íýslo zaý vodníýka (naprě . 141) a potvrdíý tlacě íýtkěm Vlož něbo klaý věsou Enter.
V sěznamu Přijaté impulsy sě zobrazíý uý daj Před.I: číslo závodníka. Prě i pruů chodu zaý vodníýka fotobuně kou těnto
rě aýděk zmizíý zě sěznamu Přijaté impulsy a spolu s cě asěm a výpocě těnýý m cě íýslěm kola sě zobrazíý v sěznamu
v lěvěý cě aýsti okna programu.
Výý běě rěm polozě ký zě sěznamu cě asuů v lěvěý cě aýsti okna něbo zě sěznamu Přijaté impulsy a stiskěm
prě íýslusě něý ho tlacě íýtka Smaž jě mozě něý jědno výbraněý měě rěěníý odstranit. To jě duů lězě itěý zějměý na v prě íýpaděě
prě íýjmu falěsě nýý ch impulsuů (divaý ci v trati apod.).
V prostoru pod sěznaměm v lěvěý cě aýsti okna programu jě zobrazěno startovníý cě íýslo vědoucíýho zaý vodníýka
(zjisě těě no podlě nastavěníý Výsledkové listiny, viz níýzěě).

4.1.2.

Klávesové zkratky

Prě i obsluzě zarě íýzěníý muů zě ěmě výuzě íýt naý slědujíýcíý klaý věsověý zkratký, ktěrěý odpovíý:
•

F5

…

Simulacě impulsu od fotobuně ký FB1 (jako tlacě íýtkěm)

•

F6

…

Simulacě impulsu od fotobuně ký FB2 (jako tlacě íýtkěm)

•

F4

…

Smazat vsě ě z polě Číýlověý a Startovacíý impulsý

•

klaý věsý na numěrickěý cě aýsti klaý věsnicě …

zadaý níý startovníýho cě íýsla

•

klaý věsa „+“

…

vlozě ěníý startovníýho cě íýsla („Vlozě “)

•

klaý věsa Backspacě
cě íýsla („<“)

…

smazaý níý poslědníýho znaku zadaý vaněý ho startovníýho

•

klaý věsa Esc

…

zrusě ěníý cělěý ho zadaý vaněý ho startovníýho cě íýsla
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klaý věsa mězěrníýk
…
simulacě startovacíý fotobuně ký jako klaý věsou F5;
navíýc jě-li zadaý no něnulověý start. cě íýslo, jě ihněd vlozě ěno jako prě ědvolba do cíýlověý tabulký. Úzě itíý prě i
rucě níým startu měě rěěníý jědnoho zaý vodníýka na jědnu cíýlovou fotobuně ku.

Ruční vložení nebo editace času

Tlacě íýtkěm Nový záznam ruč. / start ručně jě mozě něý rucě něě výtvorě it novýý zaý znam cě asu; dvojklikěm na
polozě ku v sěznamu zaznaměnanýý ch cě asuů něbo stiskěm klaý věsý F2 jě mozě něý cě as a cě íýslo zaý vodníýka rucě něě
ěditovat.

4.1.4.

Vložení startu závodu

Jako spěciaý lníý cě asovou znacě ku (těchnický jako cě as proběě hu zaý vodníýka s cě íýslěm 10000) jě mozě něý
do sěznamu cě asuů vlozě it okamzě ik startu zaý vodu. Těnto uý daj jě naý slědněě pouzě íývaý n k výý pocě tu cě asu běě hu
zaý vodníýka.

Obr. 4.2: Zobrazení startu závodu. U následných časů
jednotlivých závodníků je znakem > vyznačeno, že
jde o časovou diferenci od položky START ZÁVODU.

Jě-li zaý vod odstartovaý n na jiněý m míýstěě a maý mě k dispozici pouzě uý daj o cě asě, kdý býl odstartovaý n,
stiskněmě (kdýkoliv v pruů běě hu zaý vodu – dokoncě i pokud jizě maý mě naměě rěěněý něě jakěý cě asý) tlacě íýtko Nový
zázn. ručně / start ručně. Do polě Čas výplníýmě cě as startu, zasě krtněmě polě Toto je čas startu závodu a
potvrdíýmě OK.
Buděmě-li startovat zaý vod sami, muů zě ěmě pouzě ítý cě asoměě rnýý modul s prě ipojěnou startovacíý pistolíý
(volitělněý prě íýslusě ěnstvíý) něbo s fotobuně kou. Pouzě namíýsto prě irě azěníý cě íýsla zaý vodníýka zadaý níým numěrickěý ho
uý dajě stiskněmě tlacě íýtko START v raý měcě ku Tvorba impulsu nad tlacě íýtkěm Vlož. Startujěmě-li rucě něě , zadaý mě
rucě níý impuls tlacě íýtkěm Simuluj FB1 něbo klaý věsou F5 (toto prověděmě prě ěsněě v okamzě iku startu zaý vodu) a
potěý stiskněmě tlacě íýtko START. (V rězě imu Bez časoměrného modulu pouzě stiskněmě START.)
Pokud organizujěmě zaý vod s víýcě individuaý lníými startý, jě mozě něý pouzě íýt jědinýý datovýý soubor a zadat
postupněě víýcě startuů (viz obr. 4.4 níýzěě). ČČ as zaý vodníýka budě potěý výpocě těn vzě dý od poslědníýho vlozě ěněý ho
uý dajě startu prě ěd cě asěm proběě hu zaý vodníýka3.
Pozor: prě i pouzě itíý programu spolu s programěm MiniRacěRěsults pro výhodnocěníý výý slědkuů zaý voduů
něsmíý datovýý soubor obsahovat víýcě startuů . Datovýý soubor musíý míýt jako prvníý znacě ku „START ZAÚ VODÚ“.

3 Něníý tědý mozě něý pomocíý programu Záznam časů běz dalsě íýho zpracovaý níý dat něbo spěcifickěý softwarověý
uý pravý programu zaznaměnaý vat zaý vod takověý ho týpu, kdý sě na trati výskýtujíý soucě asněě zaý vodníýci, ktěrě íý
odstartovali v ruů znýý ch cě asěch.
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Jména závodníků

Program umozě něujě zobrazěníý jměn zaý vodníýkuů spolu s jějich startovníými cě íýslý.

Obr. 4.3: Seznam závodníků

Zadaý níý jměn zaý vodníýkuů jě zcěla dobrovolněý – pokud něě ktěrěý pouzě itěý startovníý cě íýslo němaý zadaněý jměý no,
jě jměý no zobrazěno jako >neznámý< běz jakěý hokoliv něgativníýho vlivu na praý ci programu.
V kartěě Kompletní Seznam závodníků programu muů zě ěmě ěditovat sěznam zaý vodníýkuů . Editacě sě
okamzě itěě projěvíý změě nou jměn v sěznamu na kartěě Prostý záznam časů.
RČ aý dký do tabulký prě idaý vaý mě tlacě íýtkěm „+“, rě aýděk muů zě ěmě oděbrat stiskěm tlacě íýtka „-“. Sěznam
zaý vodníýkuů muů zě ěmě ulozě it a opěě tovněě nacě íýst tlacě íýtký vě spodníý cě aýsti okna – týto souborý majíý prě íýponu
RAČERLIST.
Kroměě startovníýho cě íýsla a jměý na jě mozě něý zadaý vat i katěgorii. Katěgoriě jě volněě děfinovatělnýý rě ětěě zěc –
sěznam volitělnýý ch katěgoriíý jě umíýstěě n v kartěě Nastavení.
Startovníý cě íýsla něsmíý býý t duplicitníý.
Programu pracujě tak, zě ě datovýý soubor z kartý Prostý záznam časů obsahujě pouzě startovníý cě íýsla4.
Prě i nacětěníý dat na kartěě Prostý záznam časů zě souboru ČSV tědý, pokud němaý mě otěvrě ěnýý sěznam
zaý vodníýkuů , budou zobrazěna pouzě startovníý cě íýsla a míýsto jměn zaý vodníýkuů jě zobrazěno hlaý sě ěníý
„<něznaý mýý >“.5
Po otěvrě ěníý sěznamu zaý vodníýkuů (RAČERLIST) na kartěě Kompletní seznam závodníků sě nacětou jměý na
zaý vodníýkuů a zobrazěníý na kartěě Prostý záznam časů sě staně komplětníým – po ulozě ěníý dat sě takto „opravíý“ i
výý slědkovýý soubor RESÚLTS.
Těnto měchanismus muů zě ěmě výuzě ítý k opravěě chýb v sěznamu zaý vodníýkuů : změě níýmě-li po měě rěěníý
4 těchnický vzato obsahujě i jměý na, ta vsě ak faktický nějsou výuzě íývaý na
5 těnto stav sě prě ěněsě i do výý slědkověý ho souboru RESÚLTS (MiniRacěRěsults ukazujě <něznaý mýý > míýsto jměn)
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rozpisku (oprava jměý na, změě na katěgoriě...), stacě íý v programu Záznam časů nacě íýst nějprvě opravěnou
rozpisku a potěý ČSV data z měě rěěníý. ČSV data jěn ulozě íýmě, cě íýmzě sě obsah dat aktualizujě a soucě asněě sě znovu
výgěněrujě výý slědkovýý soubor RESÚLTS pro prě íýpadněý výuzě itíý v MiniRaceResults.

4.1.6.

Praktické režimy použití

Nýníý jě na cě asě popsat si, jak zarě íýzěníý uzě íývaý mě v praxi. Doporucě ujěmě rěaý lněý pouzě itíý nacvicě it – k tomu
naý m mohou pomoci i tlacě íýtka Simulace FB1/FB2, ktěrýý mi muů zě ěmě zkousě ět obsluhu programu i běz rěaý lněě
prě ipojěněý cě asomíýrý.

Jeden závodník na trati, start – cíl
Pouzě ijěmě startovníý (FB1) a cíýlovou fotobuně ku (FB2).
Zaý vodníýk sě prě ipravíý prě ěd startovníý fotobuně ku. Na pokýn startěý ra proběě hně startovníý fotobuně kou,
impuls sě zobrazíý v sěznamu Startovací impulsy. Obsluha jěj potvrdíý tlacě íýtkěm START. V sěznamu v lěvěý
cě aýsti programu sě zobrazíý START ZAÚ VODÚ s cě asěm hodin v okamzě iku startu.
Zaý vodníýk protně cíýlovou fotobuně ku. Obsluha zadaý startovníý cě íýslo zaý vodníýka a potvrdíý tlacě íýtkěm VLOZČ .
V sěznamu v lěvěý cě aýsti programu sě zobrazíý pod polozě kou START ZAÚ VODÚ naměě rěěnýý cě as (oznacě ěn „>“).
Po změě rěěníý dvou zaý vodníýkuů muů zě ě zobrazěníý výpadat naprě íýklad takto:

Obr. 4.4: Závod s více starty
– kazě dýý zaý vodníýk 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 rolětkověý m sěznamu
v raý měcě ku Režim činnosti rězě im Start → cíýl / FB1 něbo FB2. V tomto rězě imu jsou impulsý z obou
fotobuněě k směě rovaý ný do sěznamu Cílové impulsy a jsou pouzě itý jako start něbo cíýl podlě toho, zda
obsluha volíý tlacě íýtko START něbo zadaý vaý cě íýslo zaý vodníýka a stiskně tl. Vlož.

Obr. 4.5: Nastavení přiřazení
fotobuněk
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rucě níý start zaý vodu od pocě íýtacě ě, rucě níý start zaý vodu zě vzdaý lěněý ho míýsta: viz oddíýl Rucě níý vlozě ěníý něbo
ěditacě cě asu (4.1.3).

Více závodníků na trati
Zaý vod tohoto týpu týpický něbudě s lětmýý m startěm, alě budě startovaý n hlasěm startěý ra něbo pistolíý –
odstartujěmě stiskěm tlacě íýtka Simulace FB1 v okamzě iku startu a potvrdíýmě tlacě íýtkěm START, prě íýpadněě
zvolíýmě něě ktěrýý zpuů sob popsanýý v odd. Rucě níý vlozě ěníý něbo ěditacě cě asu (4.1.3).
Muů zě ěmě samozrě ějměě startovat i fotobuně kou jako v prě ědchozíým popisovaněý m prě íýpaděě : jěn naý m
proběě hnutíý víýcě zaý vodníýkuů „výrobíý“ víýcě zaý znamuů v poli Startovací impulsy. To něníý problěý m: tlacě íýtko
START prě ijmě nějdrě íývě nějstarsě íý impuls a zbýlěý impulsý smazě ěmě tlacě íýtkěm Smaž vše.
Tak, jak budou zaý vodníýci postupněě prě ibíýhat k cíýlověý fotobuně cě něbo jíý probíýhat, buděmě zadaý vat jějich
cě íýsla. Pouzě ijěmě týpický rězě im Přiřazování s předvolbou a buděmě postupovat podlě odd. 4.1.1: jě to
jědnoduchěý , zadaý vaý mě postupněě cě íýsla zaý vodníýkuů v porě adíý, jak probíýhajíý fotobuně kou, a to buď prě ěd něbo po
proběě hnutíý.
Problěý m nastaně, proběě hnou-li soucě asněě dva zaý vodníýci paprskěm fotobuně ký: tý něníý mozě něý
ělěktronický rozlisě it. Potěý jě tědý nutněý rucě něě výtvorě it novýý zaý znam pro druhěý ho zaý vodníýka tlacě íýtkěm Nový
zázn. ručně / Start ručně.

Obr. 4.6: Příklad zobrazení po proběhnutí sedmi závodníků
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Závody na více kol
Zaý vod s jědníým něbo víýcě zaý vodníýký na víýcě kol měě rěíýmě stějnýý m zpuů soběm jako na jědno kolo. Startovníý
fotobuně kou (FB1) něchaý mě zaý vodníýký proběě hnout jěn prě i startu zaý vodu, vsě ěchný dalsě íý pruů chodý sníýmaý mě
cíýlovou fotobuně kou. Pocě ítý aý níý kol jě automatickěý od startu zaý vodu, pro kazě děý ho zaý vodníýka zvlaý sě ť.
Porě adíý kola jě zobrazěno vě sloupci Kolo v sěznamu cě asuů .

Obr. 4.7: Příklad dat ze závodu o více kolech

V prě íýkladu uvěděněý m na obraý zku vidíýmě zaý vod sě spolěcě nýý m startěm s.cě . 12, 13 a 14, kdý zaý vodníýk 13 a
12 jizě uběě hl cě týrě i kola a zaý vodníýk 14 jěn trě i kola.
Pokud bý v tomto okamzě iku býl zaý vod ukoncě ěn, jě víýtěě zěm zaý vodníýk cě . 13 (nějvíýcě kol a nějkratsě íý cě as),
druhýý jě zaý vodníýk 12 a trě ětíý zaý vodníýk 14 (maý měý něě kol nězě víýtěě z). Víýcě k výhodnocěníý viz odd. 4.1.9.
Zaý vodníýci s nějvýsě sěíým pocě těm kol jsou odlisě ěni cě ěrvěnou barvou vlajěcě ký.
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Zobrazení času

Program pracujě s rěaý lnýý m cě asěm (cě asěm hodin v PČ: hodiný – minutý – sěkundý – milisěkundý),
z rozdíýlu cě asu startu a pruů chodu cíýlěm jě výpocě těn cě as běě hu. Prě ějěmě-li si zobrazit namíýsto výpocě těnýý ch
cě asuů cě as hodin v lěvěý m sěznamu, zasě krtněmě polě Reál. čas.

4.1.8.

Trestné sekundy

Po prokliknutíý polozě ký v lěvěý m sěznamu, prě íýpadněě stisku klaý věsý F2, jě mozě něý zadat k daněý mu cě asu
trěstnýý cě as v cělýý ch sěkundaý ch. Trěstnýý cě as něbudě zapocě těn do zobrazěníý v lěvěý m sěznamu – pouzě do
cě asuů v kartěě Výsledková listina (viz naý slědujíýcíý oddíýl).
Prě i měě rěěníý zaý voduů s víýcě kolý nějsou trěstněý cě asý mězi kolý scě íýtaý ný, alě jě pro uý cě ělý výý slědkověý listiný
uzě it jěn trěstnýý cě as z rě aýdku s nějvýsě sěíým pocě těm kol.
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Základní vyhodnocení výsledků

Na kartěě Výsledková listina jě k dispozici prě ěhlěd výý slědkuů v raý mci uzě íývaněý ho datověý ho souboru
s mozě nostíý ěxportu do MS Excělu. V poli Poznámka jsou uvěděný mězicě asý.
V poli Režim zpracování více kol jě mozě něý výpnout zpracovaý níý výý slědkuů pro víýcě kol – potěý jě kazě děý kolo
výhodnocěno jako samostatnýý cíýlovýý cě as. To němaý smýsl pro zaý vodý o víýcě kolěch, alě muů zě ě zprě ěhlědnit
výý slědký z něě ktěrýý ch něstandardněě něbo chýbněě prověděnýý ch měě rěěníý.

Obr. 4.8: Výsledková listina
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Okno výsledků pro diváky

Tato jědnoduchaý cě asomíýra něumozě něujě prě ipojěníý vělkoplosě něý ho LED displějě pro divaý ký. V mnohýý ch
prě íýpaděch postacě íý promíýtaý níý výý slědkuů na vělkýý tělěvizor, monitor něbo projěktorěm.
Za tíýmto uý cě ělěm umozě něujě softwarě zobrazit okno s běě zěíýcíým cě asěm zaý vodu a aktualizovanou
výý slědkovou listinou.
Okno (od věrzě SW 1.82) ovlaý daý mě pomocíý prvkuů vě skupiněě Okno displeje pro diváky, viz obr. níýzěě:

Obr. 4.9: Ovládání okna pro diváky

Polě Zobraz okno displeje pro diváky vývolaý samotněý zobrazěníý okna. Doporucě ujěmě míýt druhýý monitor
(TV, projěktor…) prě ipojěn k pocě íýtacě i v rězě imu „rozsě íýrěěníý plochý“ a okno po jěho zapnutíý na těnto monitor
prě ětaý hnout a tam maximalizovat. V okněě muů zě ětě prě izpuů sobit sě íýrěku sloupcuů zobrazěníý podlě potrě ěbý
taý hnutíým mýsě íý za svislěý hranicě políý nadpisuů sloupcuů .
V okněě výý slědkuů pro divaý ký (viz naý slědujíýcíý obraý zěk) jě v horníý cě aýsti zobrazěn běě zěíýcíý cě as od poslědníýho
cě asu startu (jě-li zapnuto polě Zobraz běžící čas od posledního startu), jinak jě zobrazěn obsah polě Nadpis.
Jě-li toto polě praý zdněý , zobrazujě sě těxt „ČČ asomíýra“.
Po doběě hnutíý zaý vodu doporucě ujěmě výpnout polě Zobraz běžící čas od posledního startu – po doběě hu
poslědníýho zaý vodníýka bý běě zěíýcíý cě as maý tl divaý ký.
Vě spodníý cě aýsti okna výý slědkuů jě výý slědkovaý listina, jějíýzě podoba jě odvozěna od výý slědkověý listiný na
kartěě Výsledková listina hlavníýho okna programu (vcě ětněě rěakcě na na těý to kartěě uvěděnou volbu pocě íýtaý níý
kol) s naý slědujíýcíými změě nami:
•

namíýsto cě asu startu jě uvěděno porě adíý,

•

pomocíý volbý v poli Režim zobrazení výsledků jě mozě něý prě ěpnout zobrazěníý na:
◦

zcěla výpnutěý ,

◦

v normaý lníým porě adíý („pocě aýtěk výý slědkověý listiný“), tj. od víýtěě zě, dalsě íý dobíýhajíýcíý sě objěvujíý pod
4. Obsluha programu
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víýtěě zěm,
◦

rěvěrzníý porě adíý (od nějpomalějsě íýho).

Polě Stránkuj výpis, je-li dlouhý zajisě ťujě, zě ě prě i takověý děý lcě výý slědkověý listiný, ktěraý sě jizě něvějdě na
obrazovku pro divaý ký, jě automatický výý pis posouvaý n tak, abý si jěj divaý ci mohli prohlěý dnout cělýý .

Obr. 4.10: Vzhled okna zobrazení výsledků pro diváky
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5. Datové formáty
5.1. Popis datového formátu
Program pracujě s datovýý m formaý těm ČSV, ktěrýý jě mozě něý ěditovat a otěvrě íýt v programu MS Excěl,
Opěnofficě Čalc atd.
Prě i ěxportu dat do formaý tu ČSV výzě adujíý něě ktěrěý programý naý slědujíýcíý nastavěníý:

Obr. 5.1: Nastavení exportu do CSV z OpenOffice

V praxi buděmě s datovýý m souborěm manipulovat dvakraý t: prě i prě ěnosu sěznamu jměn zaý vodníýkuů
do programu (toto jě samozrě ějměě něpovinnýý krok – jměý na zaý vodníýkuů němusíýmě zadaý vat vuů běc něbo jě
muů zě ěmě zadat do programu rucě něě ), a prě i prě ěnosu výý slědkuů a jějich zpracovaý níý, něpouzě ijěmě-li ěxport dat
prě íýmo z programu Zaý znam cě asuů .
Prě ěsnýý 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 výzě adujíý výý hradníý prě íýstup k souboru a tak dojdě k zobrazěníý chýbověý hlaý sě ký, naprě . I/O Error
32.
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5.2. Ruční vyhodnocení výsledků v tabulkovém kalkulátoru

Obr. 5.2: Ukázka výsledků závodu v okně programu
Záznam časů

Po ukoncě ěníý zaý vodu nězapoměněmě ulozě it tlacě íýtkěm Uložit výý slědnýý datovýý soubor. Program Rekordér
naý slědněě uzavrě ěmě. Datovýý soubor potěý muů zě ěmě opěě t otěvrě íýt v tabulkověý m kalkulaý toru. Něě ktěrěý tabulkověý
kalkulaý torý něbo ěditorý výzě adujíý nastavěníý paramětruů podlě obr. 5.4 (prě íýklad pro OpěnOfficě 3).

Obr. 5.3: Nastavení parametrů importu CSV

Pokud zaý vod proběě hl podlě obr. 5.2 a 5.3, dostaněmě tabulku podlě obr. 5.5:
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Obr. 5.4: Výsledná tabulka

Tabulku muů zě ěmě funkcěmi tabulkověý ho kalkulaý toru sěrě adit podlě cě asu zaý vodníýka (sloupěc F), odstranit
rě aýděk START ZÁVODU a k zaý vodníýkuů m, ktěrě íý němajíý uvěděn cě as a tědý něproběě hli cíýlěm, doplnit uý daj
o diskvalifikaci něbo nědokoncě ěníý zaý vodu.
Poznaý mka: vě sloupci F muů zě ě býý t uvěděn trěstnýý cě as.

5. Datověý formaý tý

22

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.egmenergo.cz
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

vyvojari@egmenergo.cz
č.ú. 1031034005/2700

5.3. Technická specifikace datového formátu CSV
Jdě o formaý t týpu ČSV, koncě rě aýdkuů týpu DOS, koý dovaý níý Win-1250, odděě lovacě polě >,<, odděě lovacě těxtu
>“<. V jědnotlivýý ch uý dajíých něníý povolěn znak >“<.
Pozor, jědnotlivěý rě aýdký nějsou sěrě azěný.
Kazě dýý rě aýděk obsahujě jědnu cě asovou znacě ku něbo pouzě paý r cě íýsla a jměý na zaý vodníýka.
Hlavicě ký sloupcuů nějsou pouzě itý.
Prě íýklad obsahu souboru:
"41","Sěkanina Zděněě k","12:01:16,640","1","02:46:12,639","0"
"12","Matěrna Ondrě ěj","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 Ondrě ěj","11:43:23,671","2","02:28:19,670","0"
"123","Vomaý cě ka Jan","0"
"1234","Spiělmann Viktor","0"
"1","Lutěra Ivo","0"
Výý znam dat:
Sloupec č.

Formát

Význam

1

Čělěý cě íýslo 0 - 10000

ČČ íýslo zaý vodníýka. Hodnota 10000 = cě as. znacě ka startu
zaý vodu.

2

RČ ětěě zěc max. 250 znakuů Jměý no zaý vodníýka, prě íýp. těxt START ZAÚ VODÚ
(praktickěý maximum 40 zn.)

3

HH:MM:SS,sss

Rěaý lnýý cě as zaý znamu

4

Čělěý cě íýslo >=1

Kolo (u startu zaý vodu cě íýslo startu v chronologickěý m
porě adíý)

5

HH:MM:SS,sss

(jěn kdě maý smýsl) rozdíýl rěaý lněý ho cě asu zaý znamu
od nějblizě sěíý chronologický prě ědchaý zějíýcíý cě asověý znacě ký
týpu START ZAÚ ZNAMÚ

6

Čělěý cě íýslo >=0

Trěstnýý cě as, něpovinnýý sloupěc

Sloupcě cě . 3 azě 6 němusíý býý t uvěděný tam, kdě jdě pouzě o prě ěnos paý ru jměý na a cě íýsla zaý vodníýka.
Sěznam zaý vodníýkuů musíý míýt prě ěsněě dva sloupcě, jinak nacě íýtaý níý skoncě íý chýbou.
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6. Program MiniRaceResults
Program MiniRaceResults slouzě íý pro výhodnocěníý dat zě zaý voduů měě rěěnýý ch pomocíý aplikacě Záznam
časů. Program zpracovaý vaý souborý s koncovkou RESÚLTS, ktěrěý uklaý daý program Záznam časů automatický
spolu sě svýý m vlastníým datovýý m formaý těm ČSV.
Pozor: datový soubor programu Záznam časů nesmí obsahovat více startů. Datový soubor musí
mít jako první značku „START ZÁVODU“ - něníý tědý mozě něý měě rěit zaý vodý běz zadaněý ho cě asu startu.
V prě íýpaděě potrě ěbý jě nutněý výtvorě it fiktivníý cě as startu.

6.1. Instalace
Program MiniRaceResults instalujěmě spusě těě níým souboru setup.exe v prě íýslusě něý m adrěsaý rě i.
V prě íýpaděě potrě ěbý upgradu něbo prě ěinstalacě nějprvě oděběrěmě puů vodníý věrzi pomocíý Ovlaý dacíých
paněluů OS Windows, jinak sě rěinstalacě němusíý zdarě it.

6.2. Příklad použití v závodě
Přihlašování účastníků: výplně ujěmě sěznam zaý vodníýkuů v aplikaci Záznam časů, ulozě íýmě si jěj.
Kvalifikace: pro jědnotlivěý katěgoriě něbo sloucě ěněý jíýzdý víýcě katěgoriíý uzě íývaý mě aplikaci Záznam časů
s nacě těnýý m sěznaměm zaý vodníýkuů . Pro kazě děý měě rěěníý (jíýzdý) výtvorě íýmě novýý datovýý soubor (ČSV). Spolu
s výtvorě ěníým souboru ČSV aplikacě výtvorě íý i soubor RESÚLTS pro zpracovaý níý v MiniRaceResults.
Výý slědký kazě dýý ch jíýzd kvalifikacě zpracujěmě v MiniRaceResults; sloucě ěněý jíýzdý tiskněmě spolěcě něě něbo
samostatněě podlě katěgoriíý pomocíý filtruů katěgoriíý.
Závodní jízdy: pro jědnotlivěý katěgoriě něbo sloucě ěněý jíýzdý víýcě katěgoriíý uzě íývaý mě aplikaci Záznam
časů s nacětěnýý m sěznaměm zaý vodníýkuů . Pro kazě děý měě rěěníý (jíýzdý) výtvorě íýmě novýý datovýý soubor (ČSV).
Spolu s výtvorě ěníým souboru ČSV aplikacě výtvorě íý i soubor RESÚLTS pro zpracovaý níý v MiniRaceResults.
Výý slědký kazě dýý ch jíýzd zpracujěmě v MiniRaceResults; sloucě ěněý jíýzdý tiskněmě spolěcě něě něbo samostatněě
podlě katěgoriíý pomocíý filtruů katěgoriíý.
Celkové výsledky – data sloucě ěnaý zě dvou zaý vodníých jíýzd zpracujěmě v MiniRaceResults postupnýý m
nacě těníým souboru RESÚLTS z prvníých a potěý z druhýý ch jíýzd, prě íýpadněě s prě íýslusě nou volbou katěgoriíý, býlo-li
pro jíýzdý sloucě ěno víýcě katěgoriíý.
Poznaý mka: sěznam uý cě astníýkuů muů zě ěmě výtisknout v MiniRaceResults; k tomu jě trě ěba míýt soubor
RESÚLTS z libovolněý ho měě rěěníý. Pokud soubor němaý mě, stacě íý v aplikaci Záznam časů nacě íýst sěznam
zaý vodníýkuů a na kartěě Prostý záznam časů zadat Nový a Uložit jako... - výtvorě íý sě souborý ČSV a RESÚLTS.
Soubor RESÚLTS potěý muů zě ěmě nacě íýst v MiniRaceResults.
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6.3. Funkce programu

Obr. 6.1: Základní obrazovka programu

Po otěvrě ěníý souboru RESÚLTS pomocíý tlacě íýtka Načti výsledkový soubor... sě zprě íýstupníý volbý cělkěm cě týrě
sěstav, ktěrěý program poskýtujě. Sěstavu volíýmě volbou kartý.
Vě vsě ěch prě íýpaděch jě mozě něý pomocíý políý Filtr kategorií (zějměý na v prě íýpaděě sloucě ěnýý ch měě rěěníý něbo
tisku sěznamu zaý vodníýkuů ) výrě adit zě zpracovaý níý něě ktěrou katěgorii. Po změě něě zasě krtaý vacíých políý vě Filtru
kategorií stiskněě tě tlacě íýtko Generuj.
Dostupněý sěstavý jsou:
•

Výsledky závodu – sěrě azěníý podlě pocě tu kol a naý slědněě podlě cě asu od nějnizě sěíýho. Jě zobrazěna
ztraý ta na vědoucíýho zaý vodníýka. Podlě polě Bodová tabulka jsou doplněě ný zíýskaněý bodý (po změě něě
stiskněě tě Generuj).

•

Výsledky kvalifikace – sěrě azěníý podlě nějrýchlějsě íýho kola. Jě zobrazěna ztraý ta na vědoucíýho
zaý vodníýka. (Vsě imněě mě si, zě ě měě rěěníý kvalifikacě a zaý vodu sě lisě íý pouzě zpuů soběm výhodnocěníý dat –
tíým, ktěrou kartu zvolíýmě.)

•

Celkové výsledky – sěstava slouzě íý pro sloucě ěníý dvou měě rěěníý týpu Výsledky závodu. Sě sěstavou
pracujěmě naý slědujíýcíým zpuů soběm: nějprvě nacě těmě výý slědkovýý soubor prvníých jíýzd a pomocíý
kartý Výsledky závodu ověě rěíýmě spraý vnost, prě íýpadněě zvolíýmě Filtr kategorií. Potěý stisknutíým tlacě íýtka
Načtená data jsou 1. měření na kartěě Celkové výsledky programu sděě líýmě, zě ě toto jsou data z prvníých
jíýzd.
Potěý otěvrě ěmě tlacě íýtkěm Načti výsledkový soubor... výý slědkovýý soubor druhýý ch jíýzd, opěě t
zkontrolujěmě a stisknutíým tlacě íýtka Načtená data jsou 1. měření na kartěě Celkové výsledky programu
sděě líýmě, zě ě toto jsou data z druhýý ch jíýzd. Program data sloucě íý a zobrazíý.
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Pozor: v těý to sěstavěě pracujě Filtr kategorií v okamzě iku stisku tlacě íýtěk Načtená data jsou … měření,
nikoliv azě prě i zobrazovaý níý, jako u ostatníých sěstav.
•

Tabulka časů – sěstava výpisujě dětailněě cě asý pruů jězduů pro jědnotlivěý zaý vodníýký. Sěrě azěno podlě
nějrýchlějsě íýho kola (jě-li zasě krtnuto prě íýslusě něý polě) něbo podlě cě íýsla zaý vodníýka.

•

Seznam závodníků – sěstava slouzě íý pro prostýý tisk sěznamu zaý vodníýkuů s mozě nostíý filtracě podlě
katěgoriíý. RČ azěníý jě podlě startovacíýho cě íýsla.

6.4. Export dat a tisk
Exportovanaý data jsou opatrě ěna nadpisěm a paticě kou, ktěrěý muů zě ěmě zadat v políých Nadpis rěsp. Patička
sěstavý.
Pomocíý tlacě íýtka Tisk... vývolaý mě dialog s naý hlěděm tisku.
Tlacě íýtkěm Uložit jako HTML... muů zě ěmě sěstavu ulozě it vě formaý tu HTML.
Tlacě íýtkěm Uložit jako XLS... muů zě ěmě sěstavu ulozě it vě formaý tu MS Excěl.

6. Program MiniRacěRěsults
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