Tampereen iltarastit
Tapahtuman järjestelyohjeet
Tulospalvelu

Muutoshistoria
Päiväys

Tekijä

Muutokset

10.03.2017

Iltarastitoimikunta

Tarkennus Moro-lehteen lähetettävien tulosten ja
kuvatietojen toimittamiseen. Yö-tapahtumissa
tehdään radoille erilliset Yö- ja Päivä-tulokset.
Muista, että Aamulehti ei julkaise tuloksia Morolehdessä ilman hyvälaatuista kuvaa viikon
pihkaniskasta.
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Tulospalvelu

Tulospalvelusovelluksen käyttöohje: Tulospalvelusovelluksen käyttöohje
iltarastikäyttöön on saatavilla iltarastien nettisivuilta.
Tulospalvelulaitteisto: Varmista hyvissä ajoin, että tulospalveluun käytettävät
tietokoneet ja muu laitteisto on saatavilla ja että ne toimivat.
Tulospalvelusovellus: Varmista, että tulospalveluun käytettävillä koneilla on uusin
versio tulospalvelusovelluksesta. Kilpailijatietojen jakaminen seurojen välillä
edellyttää, että kaikki käyttävät samaa versiota tulospalvelusovellukesta.
Kilpailijatietokanta: Lataa Tampereen iltarastien nettisivuilta viimeisin versio
kilpailijatietokannasta (http://www.iltarastit.com/tulokset/download_kilp.php4) ja
tuo se omaan tulospalvelusovellukseesi tulospalvelusovelluksen käyttöohjeen
mukaisesti.
Radat ja leimasinkoodit: Varmista hyvissä ajoin, että käytettävissä on ratojen
leimasinkoodit. Määrittele radat tulospalvelusovelluksen käyttöohjeen mukaisesti.
Huomaa, että Pirilän sovelluksesta poiketen ratamäärittelyissä ei käytetä kartassa
olevia rastikoodeja vaan rastileimasinten sisäisiä Emit-koodeja.
Yö-tapahtumat: Tee erilliset yö-radat, jotta tuloksiin tulee eriteltyä päivä- ja
yötulokset kaikille radoille. Yötulosten kirjauksiin siirrytään pimeän tultua esim. klo
19:00.
Tulospalvelu: Hoida tapahtuman tulospalvelu tulospalvelusovelluksen käyttöohjeen
mukaisesti.
 Erityisen tärkeää on, että tulokset kirjataan muodossa Etunimi Sukunimi.
Jonojen purkaminen:
 Uudella sovelluksella on mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä
leimantarkastuskonetta ilman, että ne ovat tapahtumapaikalla yhteydessä
toisiinsa.
 Leimantarkastusta on myös mahdollista nopeuttaa kahden henkilön
yhteistoiminnalla. Toinen ojentaa lukijaleimasimen leimantarkastukseen
saapuvalle suunnistajalle ja kysyy nimen ja radan jo valmiiksi. Tietokoneen
käyttäjän käsitellessä tulosta lukijaleimasin ojentanut aloittaa jo suunnistajan
ohjaamisen eteenpäin ja ohjaa seuraavan suunnistajan saapumaan
leimantarkastukseen.
Tulokset: Pyritään siihen, että tulokset ovat iltarastien nettisivuilla tapahtumapäivän
iltana klo 22:een mennessä, paitsi yösuunnistusiltoina. Silloin ne oltava sivuilla
seuraavana päivänä klo 10:00.
 Tulosta tulokset HTML-muodossa tiedostoon ja siirrä tiedosto iltarastien
nettisivuille upload-toiminnolla
(http://www.iltarastit.com/tulokset/upload.php4).
 Tulosta tulokset väliaikoineen XML-muodossa ja siirrä tiedosto iltarastien
nettisivuille upload-toiminnolla
(http://www.iltarastit.com/tulokset/upload_xml.php4)

Järjestelyohjeet

Tulospavelu

10.03.2017

4/5

 Tulosta väliajat HTML-muodossa tiedostoon ja siirrä tiedosto iltarastien
nettisivuille upload-toiminnolla
(http://www.iltarastit.com/tulokset/upload_va.php4)
 Siirrä kilpailijatietokanta iltarastien nettisivuille upload-toiminnolla
(http://www.iltarastit.com/tulokset/upload_kilp.php4)
 Maanantaitapahtumien tulokset julkaistaan Moro-lehdessä. Kerää kymmenen
(10) parasta tulosta radoittain (neljän ja viiden kilometrin radoilta naiset ja
miehet erikseen). Tulosta tulokset tekstitiedostoon siten, että muoto noudattaa
Moron formaattia seuraavasti:
2 KM: 1) Pena Mattila 10.25, 2) Sanna Suunnistaja 24.23, ...
3 KM: 1) Teemu Taitava 27.15, 2) Heidi Huti 28.16, …
4 KM NAISET: 1) Tiina Tarkka 40.25, 2) Sanna Suunnistaja 44.23, ...
4 KM MIEHET: 1) Pekka Piikki 34.12, 2) Keijo Kakkonen 38.44, …
5 KM NAISET: 1) Laura Loikka 52.26, 2) Kristiina Kakkonen 55.48,
…
5 KM MIEHET: 1) Pekka Piikki 54.12, 2) Keijo Kakkonen 58.44, …
7

KM: 1) Leo Lentävä 48.06, 2) Petteri Pummi 51.32, …

Lähetä tekstitiedosto sähköpostilla Moroon (kts. Yhteystiedot) viimeistään
tiistaina klo 10:00. Lähetä tulosten mukana myös lyhyt selostus tapahtumasta
sekä viikon pihkaniskan kuva, kuvassa olevan nimi ja kuvanottajan nimi.
Muista, että Aamulehti ei julkaise tuloksia Moro-lehdessä ilman
hyvälaatuista kuvaa.
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Yhteystiedot
Moro
Tommi Valkokari

tommi.valkokari@aamulehti.fi
050 336 7746

