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Program bloku

1. Vytvoření nového závodu v ORISu
2. Programování sady SI
3. Zpracování přihlášek
4. Příprava závodu a jeho průběh
5. Nahrávaní výsledků do ORISu
6. Případné problémy po závodě
7. Programy používané pro PC zpracování
8. Diskuze



1. Vytvoření nového závodu v ORISu

a) Spuštění nového závodu

b) Nastavení hlavních parametrů závodu

c) Definice tratí a kategorií

d) Nastavení plateb a ubytování





2. Programování sady SI

a) Okometrická kontrola celé SI sady

b) Programování všech kontrol použitých na 
závod



2. Programování sady SI pokr.



2. Programování sady SI pokr.

c) Zpětná kontrola alespoň 10 náhodně 
vybraných SI jednotek

d) Zkontrolovat délku aktivního času u krabiček

e) JEDNOTKY NASTAVUJEME CO NEJKRATŠÍ 
DOBU PŘED ZÁVODEM !!!



3. Zpracování přihlášek

a) Přihlášky řeší speciálně určený člen oddílu, 
který je obeznámen s prací v ORISU

b) Doporučuji zřídit speciální závodní email

c) Dohoda mezi zpracovatelem přihlášek a 
účetním závodu

d) Dodržovat stanovené termíny ohledně 
přihlášek



3. Zpracování přihlášek pokr.

e) Losování startovky – potřeba dodat losovací 
podklady HR nebo HR připraví podklady sám

f) Pravidla pro losování startovky jsou určeny 
soutěžním řádem







3. Zpracování přihlášek pokr.

g) Nalosování startovky pořádácím programem

h) Veškeré dohlášky po nalosování startovky 
přidáváme duplicitně (ORIS a poř. program.)

i) Pozdní dohlášky a změny startovních 
časů???



4. Příprava závodu a jeho průběh

a) Výstupní data jsou pečlivě zkontrolována (HR 
pouze dozírá)

b) Průběh závodu nechá HR plně na IT úseku a 
pouze případné problémy řeší HR

c) Zveřejňování průběžných výsledků



5. Nahrávaní výsledků do ORISu

a) Výsledky – kontroluje je HR, check DISK.

b) Protokol – zpracovává HR

c) Včasné vystavení oficiálních výsledků



6. Případné problémy po závodě

a) Problematické diskvalifikace a protesty

b) Ztráta výsledků



7. Programy používané pro PC 
zpracování

a) OE 2010 a OS 2010

b) OB2000

c) Orienteering organiser

d) Ostatní (Drosera, 4mila, OEvent, 
Ór, SI Simple, Geco, SFR event 
center, ChinaHealth…)



OE 2010 a OS 2010



… a to je konec, doufám, že jsem Vás příliš 
neotrávil …


