Ruční zadání výsledků do závodu na portůlu CzechTriSeries
Každý pořadatel závodu má možnost zadat nebo upravit výsledky svého závodu. Slouží pro to zvláštní
sekce Správa výsledků, která je dostupná z karty závodu pro oprávněného uživatele.
Pokud není výsledková listina dosud vytvořena, je možné jí založit na kartě závodu pomocí odkazu Vytvořit.
V opačném případě je zde zpřístupněna možnost Upravit.
Před zadáním výsledků je nutné ověřit:
1) Správně zadané tratě závodu
2) Kompletní startovní listinu. Pro správu startovní listiny slouží sekce Prezentace, která je dostupná z
karty závodu.

Uspořádání výsledků
Všechny výsledky závodu jsou seskupeny podle tratí. Je proto důležité, aby byly tratě správně
nadefinovány. Sekce pro správu tratí je pro oprávněné uživatele dostupná z karty závodu. Po kliknutí na
řádek trati se zobrazí editor výsledků.

Zadání/editace výsledků
V případě zadání nových výsledků jsou závodníci v seznamu seřazeni podle příjmení a jména. Pokud se
upravují již zadané výsledky, jsou seřazeny podle umístění resp. dosaženého času. Pro zařazení do
výsledkové listiny musí být zadáno alespoň pořadí a status nastaven na hodnotu OK. Celkový čas a časy
disciplín nejsou povinné. Pokud některý ze závodníků nedokončil nebo neodstartoval, změní se status na
DNF nebo DNS. Zadané časy musí být ve tvaru HH:MM:SS (hodiny:minuty:sekundy).

Vložení výsledků z Excelu
Editor umožňuje vložit data výsledků z excelové tabulky. Na stránce Editace se po stisku tlačítka Vložit z
Excelu zobrazí formulář s editačním oknem, kam se vloží zkopírované buňky.
1) Nafiltrujte výsledky v excelu podle trati a pohlaví
2) Seřaďte výsledky podle příjmení, tak aby seznam odpovídal tabulce v CTS
3) Označte sloupce a řádky s pořadím (povinné), cílovým časem (nepovinné) a případnými dalšími
časy disciplín (nepovinné) a zkopírujte do schránky (CTRL+C)
4) V sekci Editace v CTS klepněte na tlačítko Vložit z Excelu a do textového pole v otevřeném formuláři
vložte data ze schránky (CTRL+V)
5) Vizuálně zkontrolujte zadaná data a uložte

Přepočítání výsledků
Po zadání nebo editaci výsledků všech tratí, je vždy nutné přepočítat výsledky. Tím se zaktualizuje pořadí
podle věkových kategorií a pokud je závod zařazen do poháru, přidělí se závodníkům odpovídající body.
Tlačítko pro přepočítání výsledků je dostupné na stránce Správa výsledků.

