
Hantering av tävling i programmet Track and Field. 
 
 
Efteranmälningar 
 Ny gren på redan befintlig deltagare. 

• Gå in under deltagare i menyn. 
• Gå till numret på deltagaren. 
• Lägg till gren – kryssa för efteranmäld. 

 

 
 
 
Helt ny deltagare 
• Gå in under deltagare. 
• Gå till närmast lediga nummer (kommer antagligen dit automatiskt. 
• Skriv in klubb, namn och gren/grenar. 
• Kryssa för efteranmäld vid varje gren. 
• Dela ut nummerlapp. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Löpgrenar 
 
Efter avprickning – löpgrenar 

• Klicka på ”Välj gren” i menyn. Välj rätt gren. Se till så att att det är tomt och inte står 
Omgång .. i det andra fältet. 

• Klicka på seedning i menyn. 
• Sätt kryss i ”dns” om deltagare ej prickat av sig eller strukit sig. 
• Klicka på C-knappen – Alla deltagare flyttas till omgång 1 och heatindelas – var lite 

försiktig om det är fulla heat. Det kan komma sådana som glömt pricka av sig. 
• Skriv ut startprotokoll i tre exemplar. 
• Stäng sidan. 

 

 
 
Inmatning av resultat – löpgrenar 

• Sätt in rätt klass och gren på ”Välj gren”-valet. Är det försök eller direktfinal så ska 
det stå Omgång 1. Är det final ska det stå Omgång 2. 

 
•  Klicka på  ”Resultat in”. 
• Lägg in vind i de olika heaten. 
• Klicka på manuell inmatning (m-knappen).  



• Lägg in nummer och tid med hjälp av formuläret som dykt upp. Är tiden under 10 
sekunder, skriv då 09 och inte 9. 

• När alla tider är registrerade, sätt markören i placeringskolumn – klicka på ”placering” 
Den knapp som ser ut som en kula med en 8 i . Gör detta för varje heat. Kolla så att 
placeringarna stämmer. 

• Om grenen går är direktfinal (häckloppen) och det är flera heat så klicka även på 
”Beräkna totalplacering”. Knappen som ser ut som en jordglob.  

• Om det är ett försökslopp som ska gå vidare till final, klicka då på q-knappen. Då 
dyker ett antal q upp efter de 8 bästa tiderna.  

• Skriv ut resultatlista. Klicka på skrivarikonen. Ett nytt dokument dyker upp som du 
skriver ut på vanligt sätt i två exemplar.  

• Stäng sidan. Då får du en del frågor 
o Vill du sätta starttid för grenen? – Tryck ’Ja”. 
o Klubbpoäng är inte registrerade! Vill du göra det nu? 

§ Om det är final eller direktfinal - tryck ”Ja”. I fältet poäng dyker tal 
upp.  

§ Om det är ett försökslopp – Tryck ”Nej”. 
o Skapa en ny omgång och skriv nytt startprotokoll.  

§ Om det är final eller direktfinal – tryck ”Nej”. 
§ Om det är försök som ska bli final – tryck ”Ja”. Då kommer man till ett 

nytt formulär där man klickar på A-knappen. Då får man indelningen 
till finalheatet. Det kommer då att stå ”Omgång 2”. Skriv ut detta i 4 
exemplar.  

Observera att det är viktigt att hålla koll på omgångarna. Innan heatindelning (seedning) 
har gjort anges ingen omgång i löpgrenar. När heatindelning är gjord i försöken hamnar 
de i omgång 1. Resultaten av försöken matas in i omgång 1. Finalen hamnar sedan i 
omgång 2 (endast de som kvalificerat sig). Resultaten av finalen görs i omgång 2. 

 
Inmatning av resultat – teknikgrenar 

• Välj rätt klass och gren. För teknikgrenar ska ”omgång” alltid vara tom. 
• Klicka på  ”Resultat in”. 
• Lägg in resultat och vind i förekommande fall. Vindarna kommer från ett annat 

protokoll. 
• Sätt placering genom att trycka på rätt knapp.  
• Då tävlande har samma resultat markeras detta med X. För dessa ska näst bästa 

resultat anges frånsett i höjd då man ska ange i vilket försök sista höjden klarades i 
samt hur många rivningar som gjorts. 

• Sortera resultaten 
• Klicka på skriv ut resultatlista. 1 exemplar till Speaker och 1 exemplar till 

anslagstavlan. 
• Stäng protokollet. Klicka ”ja” på fråga om poäng ska beräknas. Klicka ”nej” på fråga 

om tidpunkt ska anges. 
 


