RESULTATHÅNDTERING
Guide om håndtering av resultater for klubber
(eksport og import)
Her kan du lese en enkel guide til hvordan du håndterer resultater
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1. Arrangere en konkurranse
For å eksportere utøverlister til ditt tidtakingssystem må du først gå inn i «Arrangere»modus.
Dette gjør du gjennom å gå til «Administrere» → «Konkurranse» i menyen til venstre. På den
nye siden krysser du av for «Søk kun konkurranser som jeg har rettighet til å
arrangere/redigere». Dette kommer til å filtrere bort konkurranser, slik at du kun står igjen med
dem du har rettighet til å arrangere/redigere.

I «Arrangere»-modus kan vi se alle påmeldte utøvere, hvilken klasse de tilhører,
betalingsstatus, transpondernummer m.m. Man kan også etteranmelde utøvere og registrere
betalinger. De faner som er aktuelle for resultatregistrering er «Påmeldte» og «Startliste».
Ytterligere informasjon om alle funksjoner i «Arrangere»-modus kan finnes i andre MITA –
manualer.
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2. Eksportere til et tidtakersystem
Fra fanen påmeldte går det an å eksportere listen med påmeldte til et tidtakingssystem.
Dette gjør du gjennom å klikke på knappen «Eksporter til tidtakersystem» i menyraden. En
eksport fil går fra fanen «Påmeldte» kommer til å vise utøverne per klasse, til forskjell fra fanen
«Startliste», som viser eksportfilen per heat/race/pulje.

Det kommer nå til å åpnes opp en ny rute som gir deg noen valg for eksporten. Velg her blant
de tidtakersystem som finnes eller en helt vanlig CSV-fil. Velg så om du vil få med de ubetalte
påmeldingene i eksportfilen. Til sist velger du om eksportfilen skal inneholde noen kolonner for
runder, strekker eller seksjoner. Om du velger strekke eller runde så kommer det til å skapes to
kolonner per strekke og runde i eksportfilen, en for plassering og en for tid. Klikk så på
«Eksportere».

Nå kommer en fil til å lastes ned på din PC som du så kan importere i ditt tidtakersystem.
Det går også bra å eksportere en startliste via fanen «Startliste». En eksport fil fra fanen
«Startliste» kommer til å vise utøverne for hvert heat som de deltar i stedet for hver
konkurranseklasse.
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Om du skal eksportere en fil fra fanen «Startliste» forutsetter det at du har flyttet utøverne til
startlisten. Dette gjør du gjennom å klikke på knappen «Flytte utøvere til startlista» under fanen
«Påmeldte».
Når du klikker på knappen kommer utøverne som finnes i listen over påmeldte til å flyttes over
til startlisten. Her blir de så inndelt i ulike heat. Forskjellen mellom listen over påmeldte og
startlisten er altså at i listen over påmeldte, så vises utøveren en gang per konkurranseklasse
som han/hun deltar i. I startlisten så vises utøveren en gang per heat han/hun deltar i.
Heat organiseres i «Redigere»-modus under fanen «Heat/Tidsskjema».
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3. Importere i tidtakersystem
ID-nummeret som brukes i MITA er unikt for hver utøver og profil, og dette vil man beholde
som lenge man eksisterer i MITA. Det er derfor viktig at man tilpasser sitt tidtakingssystem slik
at dette nummer følger utøverne inn i tidtakingssystemet, og siden ut igjen når man skal
eksportere resultater.
Som eksempel brukes tidtakingssystemet Orbit/AMB.
For å få inn ID-nummer fra MITA i Orbit, velg menyen Tools, deretter options.
Velg så valgfritt felt for å lage et tilsvarende bilde som under:

Deretter importerer du filen som tidligere var eksportert slik som vist på følgende bilde:
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Nå kommer utøverne fra NMF SAS å finnes i ditt tidtakingssystem. På konkurransedagen
registrerer du resultatene og går så videre med å eksportere fra tidtakingssystemet tilbake inn i
MITA.

6

4. Eksportere fra tidtakersystem
Når du eksporterer dine filer fra tidtakingssystemet så er det viktig at du fortsatt har med
førernes ID-nummer i MITA. Dette for at systemet skal kunne koble sammen utøvernes
resultat med deres profiler. Det er også viktig at du bruker tidtakingssystemets standardiserte
kolonnenavn. MITA kommer til å søke etter disse kolonnenavnene når du importerer din
resultatfil inn i systemet.
Vi begynner med å kikke på eksport i AMB/Orbit for å få med så mye informasjon som mulig
fra konkurranseheatene.

På fanen «Official results», høyreklikk på kolonnenavnet for å få opp menyen som gjør at man
kan velge hvilket felt som skal synes og som senere ved eksport skal få være med i
eksportfilen.
Forsøk å alltid streve etter å få med de felt som syns på bildene.
Neste steg er å eksportere til fil:
Markere den konkurransen/det race som skal eksporteres, klikk på «Eksport results to file».
Nå åpnes følgende vindu:
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Klikk på knappen «Browse», nå åpnes følgende vindu:

Velg hvor filens skal lagres, velg CSV-fil, der det står «Save as type, klikk på knappes
«Save». Nå kommer man tilbake til foregående vindu, der det skal være valgt Current Selected
columns. Klikk på «next» og neste knapp «Finish».
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5. Importere resultatfil i MITA
Når har du lagret din resultatfil på PC-en fra tidtakersystemet og det er klart for å importere
disse i MITA. Dette gjør du gjennom å gå inn i «Arrangere»-modus. For informasjon om
hvordan du kommer dit, se rubrikk «Arrangere konkurranse».
Vel inne i «Arrangere»-modus klikker du på «Redigere resultatet».

5.1. Resultatoversikt
Et overblikk over konkurransens resultat kommer til å vises. Race/konkurranseklasser er de
Heat/Tidsskjema som tidligere har blitt skapt i «rediger»-modus. Her kan man også enkelt se
hvilke race/konkurranseklasser som har ett lagret og gyldig resultat, samt om resultatet skal
vises offentlig eller ikke. For at resultatet skal vises må det finnes et lagret resultat, og «Vises
offentlig» må være krysset av. For at resultatet skal påvirke evt. serier som konkurransen
tilhører, så må resultatet også være gyldig.
Lengst ned på siden finns også en liste på opplastede resultater. Der kan man laste opp en
resultatfil, eksempelvis i PDF-format.
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5.2. Importere resultat fra tidtakersystem eller annen kilde
For å importere resultater fra tidtakingssystem klikker du på knappen «Importere resultater».
Velg hvilke typer resultater du vil laste opp i drop-down menyen.
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På den nye siden som åpnes klikker du på «Velg fil» og blar fram filen som du tidligere
eksporterte fra tidtakersystemet til din PC. Velg filen og klikk på «Åpne». Når filen som er valgt
in er på plass, klikker du på importer.

Nå kommer den siden der konkurranseklassene som finnes i resultatfilen kobles sammen med
de konkurranseklassene i MITA. Begynn med å velge hvilken type resultat som resultatfilen
inneholder. Individuelle resultat eller lagresultat.

Etter at du har valgt resultattype kommer neste rute å laste inn alle de heat i konkurransen som
er av den typen. Her må du ha lagt opp de heat som du vil laste opp i «rediger»-modus. For mer
informasjon om hvordan man gjør dette, les mer i andre manualer om MITA.

I kolonnen «Klasse/Event» kan du se navnet på de konkurranseklasser som er funnet i
resultatfilen, i dette eksempelet 1, 2 og 2B. Velg nå i drop-down boksene de motsvarende
klasser i MITA. Om konkurranseklassen har en serie koblet opp kommer isse til å velges inn
automatisk.
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I kolonnen «Serie» angis det hvilken serie som resultatene tilhører. Her skal kun èn serie velges
om resultatet for dette heatet skal gi poeng i serien. Det vil si, at så fort en serie velges for ett
resultat, så kommer poengene som du angir til å regnes inn i seriens totale poengtabell.
Om du i stedet for individuelle resultater velger lagresultater, så kommer du til å få opp en litt
annerledes visning. Forskjellen er at du har får angi hvilken type lagresultat som du skal laste
opp.
Utøvere: Ett lagresultat av typen utøver lar deg laste opp resultatet på hver og en av utøverne
som inngår i laget.
Lag: Ett lagresultat av typen lag lar deg laste opp resultatet på selve laget. Utøverne som
inngår i laget kommer da ikke til å få et individuelt resultat.

Når alt er klart klikker du videre til «Gå videre».

Nå kan vi se at resultatene har blitt lastet inn. Utøverne har fått sin plassering og sine poeng.
Iblant hender det at noe informasjon ikke har blitt lest inn. Dette vises gjennom at det finnes et
gult varselstriangel i andre kolonnen. De vanligste årsakene er at en utøvers profil eller at en
konkurranseklasse ikke kunne kobles inn.
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5.3. Håndtere resultat, manuelt eller via rapport
Type resultat er ikke av betydning for deg som har importert resultat per fil ettersom man
allerede har valgt denne informasjonen ved import.
For å velge/bytte utøver på en rad, klikk på lenken «Ingen person/utøver valgt», alternativt
utøverens navn om denne er valgt og du vil bytte utøver. I den nye ruten anvender du
filtreringsalternativene for å søke fram utøveren. Klikk så på raden for å velge inne denne
personen.
Du kan se hvilken utøver som skal legges til gjennom å se i dine resultatlister og se hvem som
fikk den plasseringen eller om det står rett navn i kolonnene «Fornavn» og «Etternavn».

13

For å kontrollere om resultatet er korrekt fylt i så klikker du på «Kontrollere resultat».

Et grønt ikon betyr at raden er OK.
Et gult ikon betyr at noe er feil. For å få hjelp med hva som er feilaktig kan du føre musepekeren
over det gule ikonet, så vises hjelpetekst (se bilde nedenfor).

Om en utøver savner konkurranseklasse, klikk da i drop-down menyen i kolonnen
«Konkurranseklasse i MITA» og velg konkurranseklassen. Når konkurranseklasse er valgt så
kommer utøveren til å få et grønt ikon om det var alt som skulle til for å ordne problemet.
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Når resultatet ser bra ut klikker du på knappen «Kontrollere resultat». Systemet kommer nå å
se igjennom alle resultatene og se til om alt er riktig. Om alle rader er OK, så blir «Lagre»knappen tilgjengelig. Hver gang noe utføres på siden så inaktiveres «Lagre»knappen, og du må
klikke på «Kontrollere resultat» igjen for å få tilgang til «Lagre»funksjonen.
Om noe i noen rad ikke er OK så kommer ikke «Lagre»-knappen til å bli valgbar, derimot så kan
du alltid «Lagre selv ugyldige resultat».

-

Lagre (Lagrer resultatet og publiserer det)
Lagre selv ugyldige resultat (Lagrer resultatet, men publiserer det kun om alle rader er
OK. Dette for at du skal kunne lagre ditt resultat og jobbe videre med det ved en senere
anledning).

Om du automatisk vil tildele poeng, så klikker du på «Sortere og beregne/tildele poeng». Vær
klar over at funksjonen skriver over eventuelle poeng som allerede er fylt i. Om du manuelt
tildeler poeng så kan du sortere resultatet med knappen «Sortere resultat». Sorteringen utføres
gruppert av konkurranseklassene, serie valgt og Pos. Tildelingen av poeng utføres etter at
sorteringen har skjedd og tildeler poeng etter den sortering som hver utøver har fått.

Resultatet har nå blitt sortert og poeng har blitt tildelt.

Når du er klar med ditt resultat og har lagret kan du velge «Gå tilbake til resultatoversikten».
Der kan du kontrollere om du resultat har blitt gyldig.
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Klikk så på «Importere resultat» for å laste opp ditt neste heat.
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6. Grenspesifikke kolonner
I MITA er resultatimporteringen tilpasset etter hva hvilke grener vil ha med i sine resultater. I
tabellen nedenfor går det an å se hvilke kolonner som finnes i de respektive greners
resultatimport:
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