
Jak na online mezičasy s použitím EmmaClienta 
 

Zde je pár rad a tipů, jak zajistit správné přenášení mezičasů ze shromaždiště na net pomocí 

EmmaClienta. První část je věnována přípravě serverové části, která je stejná pro použití jakéhokoli 

softwaru pro zpracování výsledků. Druhá pak už přímo pro nastavení EmmaClienta pro použití 

s OB2000. Časem přibudou i další … 

Server běží na adrese http://liveresultat.orientering.se/, tudíž na této stránce je přehled dnešních 

závodů a níže je seznam budoucích závodů. 

 

Příprava serverové části 
1. Vytvoření závodu na serveru 

a. Přes www adresu http://liveresultat.orientering.se/adm/admincompetitions.php se 

dostaneme na administrátorský seznam závodů, kde máme možnost své závody 

editovat, ale je zde i odkaz na vytvoření závodu Create new competition 

http://liveresultat.orientering.se/
http://liveresultat.orientering.se/adm/admincompetitions.php


 
b. Po kliknutí na Create new competition se dostaneme do formuláře, kde je potřeba 

vyplnit název závodu, pořádající subjekt a datum závodu 

 
2. Zprovoznění závodu a úprava údajů 

Po založení se dostaneme zpět na administrátorský výpis závodů. Závod sice máme založen, ale 

prozatím je neveřejný (nejde vidět v normálním výpisu závodu), předposlední sloupec v tabulce 

(false = neveřejný, true = veřejný). 

a. Pro zveřejnění závodu klikneme na Edit u našeho závodu a dostaneme se do 

administrace konkrétního závodu, kde jej můžeme zveřejnit (zaškrtnout pole Public), 

změnit údaje, zjistit ID závodu (pole CompetitionID). Dále je zde možnost přidat 

ručně radiokontroly (což není nutné, ani žádoucí). Hlavně ID závodu se bude hodit. 



 
b. Pokud by se vám někdy povedlo upravit soubor s radiokontrolami (probereme níže) 

a stane se vám, že některé radia budete mít vícekrát, tak je můžete na serveru ručně 

promazat přes odkaz Delete u každého radia zvlášť nebo kompletně všechna radia 

Delete all radio controls. 



 
 

Nastavení EmmaClienta pro OB2000 
1. Z http://emmaclient.codeplex.com/ si přes odkaz Downloads stáhněte poslední verzi a 

rozbalte někam lokálně na disk. Žádná instalace není potřeba. 

2. Spusťte LiveResults.Client.exe a uvidíte okno aplikace. 

http://emmaclient.codeplex.com/


 
3. Pro OE (Krämer) je potřeba použít IOF XML možnost, pro OB2000 zase RaCom Files. My se 

budeme věnovat OB2000, tedy RaCom Files. 

4. Po rozkliknutí se nám zobrazí okno pro nastavení cest k souborům s potřebnými údaji. 

 
a. Startlist – startovka, OB2000 generuje samo, k nalezení na 

\OB2000\OB\Sdileno\<cislo zavodu>\RACOM\. Zde je potřeba zmínit, že 

EmmaClient počítá s prvními 4 znaky jako s jednoznačnými identifikátory, tudíž tyto 

nesmí být během závodu měněny, jinak se vám závodníci zduplikují (náprava může 

udělat pouze autor Peter Lofas)! Aktuálně to děláme tak, že si startovku v době 



startu skopírujeme vedle a teprve potom spouštíme přenos dat. Nebo si vytvořit 

novou sestavu pro startovku, kde se budou automaticky generovat namísto 

startovního čísla přímo ID závodníka z databáze. 

 
b. Raw splits – generuje racom server (malý počítač napojený na hlavní krabici někde 

v IT stanu), k nalezeni na \export\sirxd\data\<nazev zavodu>\<nazev 

zavodu>.rawsplits.txt, všechna data z lesa, tedy všichni závodníci a všechna radia. 

 
c. Race file – generuje OB2000, \OB2000\OB\Sdileno\<cislo 

zavodu>\LIVE\FIN_LIVE.CSV, pomocné záznamy z čipů po vyčtení (např. disk). 

 
d. DSQ File – generuje OB2000, \OB2000\OB\Sdileno\<cislo 

zavodu>\RACOM\RAC_DISK.TXT, seznam diskvalifikovaných SI. 



 
e. Intermediatecontrol file – nutno udělat ručně, seznam radio kontrol pro každou 

kategorii. Sice je zde odkaz na jeden soubor, ale soubory se musí vytvářet dva – 

jeden pro kódy radií (<nazev zavodu>.splitcodes.txt) a druhý pro názvy radií (<nazev 

zavodu>.splitnames.txt). Zde je nutno dodržet názvy souborů, protože jsou 

v programu natvrdo – tedy opravdu „splitcodes“ a „splitnames“. Soubory musí být 

ve stejném adresáři. Pro štafety za název kategorie přidává podtržítko a číslo úseku. 

Příklad LCE_MSS.splitcodes.txt 

 
Příklad LCE_MSS.splitnames.txt 

 
Rozdíl v souborech je asi zřejmý: splitcodes jsou kódy radio kontrol, splitnames jsou 

názvy, jak budou vidět na webu. 

f. CompetitionID – kód závodu z webu, který jsme si vytvořili v kroku 1.b) části Příprava 

serverové části 

g. Zerotime – datum a čas startu závodu 

h. IsRelay – přepínač, zda jde o závod jednotlivců nebo štafet 

i. Celé toto nastavení je možné si předem připravit a před závodem nahrát přes Load 

settings from file, stejně tak je možné si aktuální nastavení uložit do souboru (xml). 

Příklad settings.xml 

 
5. Následně stačí dát OK a v dalším okně již pouze Start 

Rady na závěr 
Na co si tedy dát pozor: 



1. Startovní listina musí obsahovat první sloupec (4 znaky), kde je jedinečné ID závodníka. 

OB2000 svoji startovku stále přepisuje, tudíž buď si udělat kopii nebo lépe generovat 

startovku, která bude mít místo startovního čísla ID závodníka z databáze. Pokud se budete 

ve startovce vrtat, je potřeba si být jist, že nezměníte první 4 znaky, jinak se vám závodníci 

zduplují. 

2. splitcodes a splitnames musí mít správne jméno, být ve stejném adresáři. 

3. Při zadávání CompetitionID si být jisti, že máte to správné, jinak se vám budou data hrnout 

do jiného závodu na webu. 

4. Mít správně zadaný Zerotime údaj, jinak budou mít všichni závodníci zvětšené/zmenšené 

časy. 


