FriRes - Friidrettens Resultatsystem
OPPRETTE NYTT STEVNE

Side 1 av 3

Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny.

Legg inn Stevne navnet og
stevne sted.

Velg Database Vedlikehold og opprett NY
Database. Velg hvor på datamaskinen hvor
du vil lagre filen og navn på filen. (Tips Bruk stevnenavnet og år.) Velg så
Klargjøring av database til nytt stevne.

Dette kommer med på alle
rapporter.

Trykk JA hvis du ikke skal laste ned
påmeldingsfil fra online påmelding.
(Nesten alle klubbene i Norge blir da lagt
inn i listen)
Trykk her for å sette
instillingene for ditt
stevne.
Trykk NEI hvis du skal laste ned
påmeldingsfil fra online påmelding. Denne
informasjonen følger da med filen.
Legg inn dato for stevne.
Hvis stevne går over flere dager, legg også
inn stevne dag.
Dette legger seg da i parantes bak datoen.

Her lagrer du

Hvis du bruker en fil fra et tidligere stevne, som du
ønsker å bruke igjen, kan du gjøre endringer her.
Tøm resultatbase - fjerner alle resultater som er lagt inn.
Tøm påmeldingsbase - alle påmeldinger blir fjernet.
Tøm stafett database - alle stafettlag blir fjernet.
Tøm tidskjemadatabase - hele tidskjemaet blir fjernet.
Slett påmeldte øvelser - sletter øvelsene fra deltakerene.

Her sletter du

Hvis du har fått påmeldingsfil fra online påmelding, vil alle klasser og øvelser
ligge i listen. Men har du behov for å legge til noe, gjøres dette her. Velg det
første ledige feltet, legg inn klasse/øvelse og trykk TAB / ENTER.
(Bruk likt oppsett på alle. J-10, G-18/19, 60 m, 60 m, finale.)
Har du ikke hentet ned påmeldingsfil, trykk på Sett opp øvelser og svar JA. Da
får du inn alle standard øvelser/klasser. Hvis noen ikke ligger i listen, kan det
enkelt legges inn. Velg det første ledige feltet, legg inn klasse/øvelse og trykk
TAB / ENTER. (Bruk likt oppsett på alle. J-10, G-18/19, 60 m, 60 m, finale.)
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FriRes - Friidrettens Resultatsystem
OPPRETTE NYTT STEVNE
Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av database til nytt stevne. Trykk på avanserte instillinger.

Velg om fødselsår skal være
med på resultatlister.
Velg om tyrving
poengberegning skal stå på.
Velg om tyrvingberegning på
utskriftene skal være på.
Alias - Hvis du ønsker å bruke
nynorsk/dialekt benevnelse på
øvelsene, må dette settes opp her
for at systemet skal forstå det.
Velg klasser / øvelser og finn
den du vil gi nytt navn.
Legg det nye navnet inn i det
høyre feltet. ENTER / TAB

Hvis det skal være
poengberegning på øvelsene,
kryss av her. Dette brukes
spesielt i klubb/krets
konkurranser
Hvordan poengene skal gis ut,
settes inn her.
Poengoversikten kan kjøres ut en
i rapportmenyen.

Her velger du hvordan
listene skal vises.
- Klubb (deltakerene

Her velger du
hvordan personer
uten opprop skal
vises i skjemaet
registrere resultater.
- Vis. Personenen
blir stående på listen.
- Masker. Personen
blir markert grått.
- Skjul. Personen blir
helt borte fra listen.

representerer klubben sin)
eks. Trine Hansen ORION
- Krets (deltakerene
repretenserer kretsen sin.)
Trine Hansen HEDEMARK

Her velger du hvordan
personer uten opprop
skal vises på startkort
- Vis. Personenen blir
stående på listen.
- Masker. Det legges et
kryss over personen.
- Skjul. Personen blir
helt borte fra listen.

Ved rettelser på
resultatlister.
(Velg øvelse fullført vil du skrive ut rettelse
- Svar Ja)
Huker du av her vil det
komme ut et ark hvor
det står Rettelse følger
før resultatlisten
kommer.

Ønsker du har
startkortene skal
skrives ut for klipping,
huk av her.
Da lages
startkortlistene etter
størrelsen på vanlige
startkort.

Ønsker du at det skal
lages en HTML fil av
øvelsen når du velger
”Øvelse fullført”, huk
av her.
Velg hvor disse filene
skal lagres her.
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FriRes - Friidrettens Resultatsystem
OPPRETTE NYTT STEVNE
Gå inn på Hovedmeny og velg Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av database til nytt stevne. Trykk på avanserte instillinger.

Hvis startrekkefølgen i tekniske
øvelser skal være trukket i
forkant, gjøres dette her.

Hvis du har en
startnummerserie som
begynner på noe annet enn 1,
kan du sette det opp her.
Her bestemmer du hvordan
startnummerene blir tildelt
ved atomatisk tildeling av
startnummer

- Klubb, navn - tildeler først etter klubben, så
i alfabetisk rekkefølge etter navnet til
utøveren.
- Klasse, klubb, navn - tildeler først etter
klassene, så klubben, så navnene i alfabetisk
rekkefølge.
- Klasse, navn - tildeler først etter klassen, så
navnene i alfabetisk rekkefølge.
- Krets, klubb, navn - tildeler først etter
kretsene, så klubben og tilslutt navnene i
alfabetisk rekkefølge.
- Krets, navn - tildeler først etter kretsene, så
etter navnene i alfabetisk rekkefølge.

Ved online påmelding må påmeldinene
lastes ned til FriRes.

Ved å krysse av her vil alle nye
påmeldinger bli registrer som
etteranmeldiner i systemet og
på rapporter.

Her kan du bestemme hva de 3 rekord
feltene i tidskjema registreringen skal hete
og forkortelsene som vil være synlige på
resultatrapportene.

Gå inn på Hovedmeny og velg
Klargjøringsmeny. Velg så Klargjøring av
database til nytt stevne. Trykk på system
oppdateringer. Velg Import fra Entry Online.
Trykk på ID eller klubb/navn (begge gir samme
resultat). I vinduet som kommer opp, må du
velge hvor filen du lastet ned fra Sportsadmin
ble lagret.
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PÅMELDING
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere påmeldinger, da kommer dette skjermbildet opp

Startnummer.
Hvis startnummer er tildelt,
finn det neste startnummeret
og legg det inn her.

Her kan får du opp en tabell med hvor mange
som er påmeldt i de forskjellige øvelsene

Her kan du få opp forskjellige rapporter

Her kan du søke opp
deltakere ved hjelp av
startnummeret.
Tast det inn og ENTER

Hvis startnummer ikke er
tildelt, la feltet stå blankt
Her kan du søke opp
deltakere ved hjelp av
navnet.
Tast det inn og så
ENTER eller bla i listen.

Legg inn navnet
Velg klubben
Legg inn fødselsår
Velg klasse

I denne oversikten ser du
oversikt over
- Antall deltakere påmeldt
- Antall starter påmeldt
- Neste ledige
startnummer
- Antall deltagere som har
deltatt.
- Antall starter som har
startet.

Hvis en klubb, klasse eller
øvelse mangler, kan de legges
til her. Legg til før en ny
deltaker registreres.
Skriv inn eller velg øvelsen
Klassen legger seg inn
automastisk.
Velg i nedtrekksmenyen hvis
personen skal være med i en
annen klasse i denne øvelsen.

Denne
sletter
øvelsen

Huk av her for å skrive
ut alle lister som HTML
istedet for PDF.

Kryss av hvis det er en
etteranmelding

Versjon 2010.3
Når alle øvelsene er lagt til,
trykk her for å få opp et nytt
blankt skjema eller tast
ALT+N

Når alle påmeldinger er lagt til, trykk
på ”Overføre deltakere til
resultatsystemet” for å overføre
informasjonen til resultatsystemet.

Denne sletter
deltakeren.

Hvis alle påmeldingene er gjort uten
startnummer, brukes denne funksjonen til
å tildele startnummer til alle påmeldte
deltakere.
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OPPROP løp
Gå inn på hovedmenyen og velg Opprop, da kommer dette skjermbildet opp.
Hvis en etteranmelding ikke har kommet med på listen,
klikk her for å overføre personen fra påmeldingen.
Skriv inn øvelsen eller
bruk nedtrekksmenyen
og velg øvelsen
Skriv ut seedeliste. (Denne kan
sorteres etter årsbeste eller ikke.)
Fordel heat og bane på seedelisten.

Skriv inn klassen eller
bruk nedtrekksmenyen
og velg klassen

Forskjellige
måter å sortere
listen på.

Klikk i firkanten for å
krysse av de som skal
delta.

Listene blir
uansett skrevet
ut etter
heat/bane

Eller bruk ”Kryss av
alle” Da blir alle
krysset av, og de som
ikke skal delta kan
Legg inn heat og
bane. (fra seedelisten
hvis denne brukes)

Legg inn årsbeste hvis dette er
oppgitt. ( hvis seedelisten skal
skrives ut sortert etter årsbeste må det

Eller trykk på Trekk
startrekkefølge for
tilfeldig seeding.
Legg inn antall baner.

Her kan informasjon som hvor mange som går videre til
finale osv. Legges inn. Dette kommer da med på startlisten.

Ved bare 1 heat, skal
det ikke legges inn 1 i
heat feltet
Versjon 2010.3
Trykk på ”Startliste-Heatsammensetning”
Startlisten kommer da opp som en PDF fil.
Skriv ut listen

Utskrift av avkryssningslister
Opprop denne klasse/øvelse, skriver ut bare det du har oppe i skjemaet.
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OPPROP tekniske øvelser
Gå inn på hovedmenyen og velg Opprop, da kommer dette skjermbildet opp.
Hvis en etteranmelding ikke har kommet med på listen, klikk
her for å overføre personen fra påmeldingen.
Skriv inn øvelsen eller
bruk nedtrekksmenyen
og velg øvelsen
Skriv inn klassen eller
bruk nedtrekksmenyen
og velg klassen

Forskjellige
måter å sortere
listen på.

Klikk i firkanten for å
krysse av de som skal
delta.

Listene blir
uansett skrevet
ut etter
heat/bane

Eller bruk ”Kryss av
alle” Da blir alle krysset
av, og de som ikke skal
delta kan fjernes.

Skriv inn årsbeste
Trykk på ”Trekk
startrekkefølge”
Etteranmeldinger som
kommer ut etter listene
har blitt skrevet ut,
legges inn med -1, -2
osv i startrekkefølge. De
kommer da først på
listen. (ikke skriv trekk
ny startrekkefølge
Da vil det ikke bli

Her kan informasjon som hvor mange som går videre til
finale osv. Legges inn. Dette kommer da med på startlisten.

Versjon 2010.3
Utskrift av avkryssningslister
Opprop denne klasse/øvelse, skriver ut bare det du har oppe i
skjemaet.

Trykk på ”Startkort”
Startkortene kommer da opp som en PDF fil.
Skriv ut listen.
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REGISTRERING AV RESULTATER kast og sprang (direkte registrering)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Velg Øvelse

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Klasse

Etter 3 omganger er det finale (sjekk stevnereglementet).
Forandre rekkefølgen og skriv ut nye lister.
Instruks: FriRes - REGISTRERING AV
RESULTATER finale tekniske øvelser
Når de er ferdige, gå igjennom og se at alle de resultatene i
de røde feltene er trykket på.

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Gå tilbake til resultatbildet og trykk på ”Resultatrekkefølge”
Svar Ja på spørsmålet.
Deltakerene får så plassering etter resultatet som er registret i den gule
ruten. Gå igjennom og se om noen har fått det samme resultatet.
(Det vil ikke bli tatt hensyn til om det er godkjent vind)
Hvis noen har fått samme plassering, se på det nest beste resultatet. Den
som har det nest beste resultatet skal da få den beste plasseringen. Skriv
manuelt inn den nye plassen i plasseringsfeltet. (ikke trykk på
resultatrekkefølge igjen, da overstyres endringene som var lagt inn)

Dobbeltklikk på
navnet til den
personen som skal
starte først
Da kommer bildet
under opp

Velg ”øvelse fullført” fra listen og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp. Da er øvelsen ferdig registrert!
Resultatlisten vil bli skrevet ut på standard skriver og lagt ut
på web (hvis dette er lagt opp).

Det røde feltet flytter seg automatisk til det beste resultat.

Skriv inn vind her.
+ for medvind – for motvind.
Hvis vinden er 0 skrives dette
+0,0.
Skriv inn resultatene her med
komma imellom. Trykk TAB
eller ENTER etter hvert resultat
x = ugyldig - = står over

Dette resultatet må det dobbeltklikkes på etter hver omgang
Da dukker dette resultatet opp i de gule rutene.
Neste deltaker
Helt tilbake
til første

Versjon 2010.3
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REGISTRERING AV RESULTATER kast og sprang (etterregistrering)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Velg Øvelse
Velg Klasse

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Når de er ferdige, gå igjennom og se at alle de resultatene i
de røde feltene er trykket på.
Gå tilbake til resultatbildet og trykk på
”Resultatrekkefølge” Svar Ja på spørsmålet.

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Deltakerene får så plassering etter beste resultatet sitt.
Gå igjennom og se om noen har fått det samme resultatet.
(Det vil ikke bli tatt hensyn til om det er godkjent vind)
Hvis noen har fått samme plassering, se på det nest beste resultatet. Den
som har det nest beste resultatet skal da få den beste plasseringen. Skriv
manuelt inn den nye plassen i plasseringsfeltet. (ikke trykk på
resultatrekkefølge igjen, da overstyres endringene som var lagt inn)

Velg ”øvelse fullført” fra listen og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert!

Dobbeltklikk på
navnet til den
personen som skal
starte først
Da kommer bildet
under opp

Resultatlisten vil bli skrevet ut på standard skriver og lagt
ut på web (hvis dette er lagt opp).

Det røde feltet flytter seg automatisk til det beste resultat.

Skriv inn vind her.
+ for medvind – for motvind.
Hvis vinden er 0 skrives dette
+0,0.

Dette resultatet må det dobbeltklikkes på etter at alle
resultatene til deltakeren er lagt inn.
Da dukker dette resultatet opp i de gule rutene.

Skriv inn resultatene her med
komma imellom. Trykk TAB eller
ENTER etter hvert resultat
x = ugyldig - = står over

Neste deltaker

Versjon 2010.3
Helt tilbake
til første
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REGISTRERING AV RESULTATER finale tekniske øvelser (direkte registrering)
I finalen er det bare de 8 beste deltakerene som skal gå videre etter 3 omganger. (Sjekk stevnereglement)
I finalen er det den deltakeren med det dårligste resultatet som skal begynne omgangen, og den med det beste resultatet skal avslutte.
Sjekk at du har dobbelttrykket
på resultatene i de røde feltene
hos deltakerene

Trykk så på ”HeatNR/Startrek” for å få opp utøverene i riktig startrekkefølge.
Se igjennom de 9 beste resultatene, og se om noen har likt resultat. Hvis noen har likt
resultat, må nest beste resultat vurderes. Den som har det dårligste nest beste resultatet
av de 2, skal da komme sist.

Dobbelttrykk i det gråe feltet
for å skrive inn den nye
startrekkefølgen manuelt.
Den med det beste resultatet,
skal begynne til slutt.
Begynn derfor med å skrive inn
nr 8.

Trykk på
”Resultatrekkefølge”
for å sortere listen etter
de beste resultatene.
Det beste resultatet
kommer øverst på
listen.

Dobbelttrykk på
”Slett startrekkefølge”
Da blir startrekkefølgen
slettet.

Skrive ut nye startkort.
Trykk på opprop (opprop for den samme klassen kommer da opp)
Trykk så på ”Startkort” nederst til høyre.
Skriv ut side 1 (de 8 som skal videre er samlet på første side)
Trykk ” Gå tilbake” til du kommer til registreringssidene og fortsett med å registrere resultatene.
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REGISTRERING AV RESULTATER hopp (etterregistrering)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp
Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Når de er ferdige, gå igjennom og se at alle siste oppnådde
resultater er dobbeltklikket på.
Gå tilbake til resultatbildet og trykk på
”Resultatrekkefølge” Svar Ja på spørsmålet.

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Deltakerene får så plassering etter beste resultatet sitt.
Gå igjennom og se om noen har fått det samme resultatet.
Hvis noen har fått samme plassering, se på siste oppnådde høyde. Den
med færrest riv skal først. Er det fremdeles likt, tell antall riv på de forrige
forsøkene. Den som har færrest riv skal da komme først.

Velg ”Øvelse fullført”, og svar ja på spørsmålet i boksen
som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.

Dobbeltklikk på
navnet til den
personen som skal
starte først
Da kommer bildet
under opp

Resultatlisten vil bli skrevet ut på standard skriver og lagt
ut på web (hvis dette er lagt opp).

Begynn i den venstre ruten. Skriv inn hopphøyden her X,XX (0,90, 1,05) , og i den
høyre ruten skriver du inn x for riv, o for godkjent og – for stått over.
1,95
xxo
Trykk TAB eller ENTER. Alle de 3 forsøkene skal skrives i samme rute.
Hopphøyden

1,95

Riv, godkjent eller stått over

xxo

Dobbeltklikk på det siste godkjente hopphøyden etter alle resultatene til deltakeren
er lagt inn. (Hvis deltakeren har fått 3 riv, dobbelttrykk på det siste forsøket)
Da kommer det opp i de gule rutene til venstre.
Versjon 2010.4
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REGISTRERING AV RESULTATER hopp (direkte)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp
Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Når de er ferdige, gå igjennom og se at alle siste oppnådde
resultater er dobbeltklikket på.
Gå tilbake til resultatbildet og trykk på
”Resultatrekkefølge” Svar Ja på spørsmålet.

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Deltakerene får så plassering etter beste resultatet sitt.
Gå igjennom og se om noen har fått det samme resultatet.
Hvis noen har fått samme plassering, se på siste oppnådde høyde. Den
med færrest riv skal først. Er det fremdeles likt, tell antall riv på de forrige
forsøkene. Den som har færrest riv skal da komme først.

Velg ”Øvelse fullført”, og svar ja på spørsmålet i boksen
som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.

Dobbeltklikk på
navnet til den
personen som skal
starte først
Da kommer bildet
under opp

Resultatlisten vil bli skrevet ut på standard skriver og lagt
ut på web (hvis dette er lagt opp).

Begynn i den venstre ruten. Skriv inn hopphøyden her X,XX (0,90, 1,05) , og i den
høyre ruten skriver du inn x for riv, o for godkjent og – for stått over.
Trykk TAB eller ENTER. Alle de 3 forsøkene skal skrives i samme rute.
Hopphøyden

1,95

Riv, godkjent eller stått over

xxo

Dobbeltklikk på det siste godkjente hopphøyden etter hver omgang
(Hvis deltakeren har fått 3 riv, dobbelttrykk på det siste forsøket)
Da kommer det opp i de gule rutene til venstre.
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REGISTRERING AV LØP forsøk og finaleutplukk (automatisk tid fra tidtaker)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp
Finaleutplukk:
For å velge ut de som skal videre til finalen.
Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Skriv ut seedelisten
hvis du vil seede på
papir

Kryss av de
personene som
skal til finalen.

Legg inn heat
(hvis semifinale)
og bane.

Tidene, vind
og plassering
kommer
automatisk
inn i
skjemaet fra
tidtaker.
Registreres det rundetid på lange
løp, kan dette registreres her slik at
det kommer med på resultatlisten.

Velg ”øvelse fullført” fra listen for å skrive ut
resultatlisten, sortert etter heat.
Svar Ja på spørsmålet og listen skrives ut på
standard skriver og legges ut på web

Velg øvelsen.
(xx m, finale - øvelsen
må legges inn i forkant
hvis den ikke ligger
inne),

Trykk EN
gang på lag
fianleutvalg.
Svar Ja på
spørsmålet.

Trykk på Opprop
og kjør vanlig
opprop.
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REGISTRERING AV LØP forsøk og finaleutplukk (manuell registrering av tid)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp
Finaleutplukk:
For å velge ut de som skal videre til finalen.
Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Skriv ut seedelisten
hvis du vil seede på
papir

Kryss av de
personene som
skal til finalen.

Legg inn heat
(hvis semifinale)
og bane.

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Skriv inn
tiden i det
gule feltet.
XX,XX
Bruk komma
som
skilletegn.

Registreres det rundetid på lange
løp, kan dette registreres her slik at
det kommer med på resultatlisten.

Når alle tidene har kommet inn.
Trykk på Resultatrekkefølge og
utøverene blir plassert etter hvordan
de gjorde det i sitt heat.
(De blir ikke sortert etter bestetid i
hele øvelsen.)

Legg inn
vinden hos den
første
deltakeren i
heatet.

Velg ”øvelse fullført” fra listen for å
skrive ut resultatlisten, sortert etter
heat. Svar Ja på spørsmålet og listen
skrives ut på standard skriver og
legges ut på web (hvis dette er satt
opp)

Velg øvelsen.
(xx m, finale - øvelsen
må legges inn i forkant
hvis den ikke ligger
inne)

Trykk EN
gang på lag
fianleutvalg.
Svar Ja på
spørsmålet.

Trykk på Opprop
og kjør vanlig
opprop.
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REGISTRERING AV LØP finale og direkte finale (automatisk tid fra tidtaker)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Tidene, vind
og plassering
kommer
automatisk
inn i
skjemaet fra
tidtaker.
Registreres det rundetid på lange
løp, kan dette registreres her slik at
det kommer med på resultatlisten.

Når alle tidene har kommet inn.
Hvis det er flere heat, hvor beste tid er avgjørende, bruk Resultatrekkefølge Totalt.
Hvis det er noen med samme tid, vil den første få en plassering og neste få plass 0.
Hvis de er i samme heat, skal de bli plassert i forhold til plasseringen de fikk i
heatet. Hvis de er i forskjellig heat, skal de ha lik plassering. Skriv den nye
plasseringen inn i plasseringsfeltet.

Velg ”øvelse fullført” fra listen for
å skrive ut resultatlisten, sortert
etter heat og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.
Resultatlisten vil bli skrevet ut på
standard skriver og lagt ut på web
(hvis dette er lagt opp).
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REGISTRERING AV LØP finale og direkte finale (manuell registrering av tid)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Skriv inn
tiden i det
gule feltet.
XX,XX
Bruk komma
som
skilletegn.

Legg inn vinden på den
første deltakeren i heatet.

Registreres det rundetid på lange
løp, kan dette registreres her slik at
det kommer med på resultatlisten.

Når alle tidene har kommet inn.
Hvis bare er ett heat, trykk på Resultatrekkefølge. Svar Ja på spørsmålet.
Hvis det er flere heat, hvor beste tid er avgjørende, bruk Resultatrekkefølge Totalt.
Hvis det er noen med samme tid, vil den første få en plassering og neste få plass 0.
Hvis de er i samme heat, skal de bli plassert i forhold til plasseringen de fikk i
heatet. Hvis de er i forskjellig heat, skal de ha lik plassering. Skriv den nye

Velg ”øvelse fullført” fra listen for
å skrive ut resultatlisten, sortert
etter heat og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.
Resultatlisten vil bli skrevet ut på
standard skriver og lagt ut på web
(hvis dette er lagt opp).
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STAFETT registrere stafettlag
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere stafettlag, da kommer dette skjermbildet opp

Når øvelsen stafett opprettes, er det viktig at øvelsen heter 4x100 m Stafett eller
1000 m Stafett. Øvelsesnavnet må inneholde Stafett.

Her kan du få opp forskjellige rapporter

Her kan du søke opp deltakere ved hjelp av
startnummeret.
Tast det inn og ENTER
Eller dobbelttrykk på navnet i listen

Startnummer.
Legg inn startnummeret her.
Neste ledige startnummer ser
du her.
Velg klubben
Velg klasse
Velg øvelse
Legg inn lag nr (hvis det er flere
lag fra samme klubb)

Hvis en klubb, klasse eller
øvelse mangler, kan de
legges til her
Legg inn navnet på
deltakeren (hentes fra
påmeldte utøvere i klubben)

Denne
sletter
deltakeren

Klasse

Klubb

Lag

Start
nr

Fødselsår hentes automatisk
(hvis det er lagt inn i
påmeldingen)
Hvis en person ikke er
påmeldt i klubben, skrives
navnet inn i feltet som det er.

Når alle deltakerene er lagt til,
trykk her for å få opp et nytt blankt
skjema eller trykk ALT + N

Denne sletter
laget.

Bla i mellom lagene
som vises i skjemaet
etter startnummer.
Velg her hvordan du
vil ha listen sortert.
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STAFETT opprop
Gå inn på hovedmenyen og velg Opprop, da kommer dette skjermbildet opp.
Hvis en etteranmelding ikke har kommet med på listen, klikk
her for å overføre personen fra påmeldingen.
Skriv inn øvelsen eller bruk
nedtrekksmenyen og velg
øvelsen
Skriv inn klassen eller bruk
nedtrekksmenyen og velg
klassen

Forskjellige
måter å sortere
listen på.

Klikk i firkanten for å
krysse av de som skal delta.

Listene blir
uansett skrevet
ut etter
heat/bane

Eller bruk ”Kryss av alle”
Da blir alle krysset av, og
de som ikke skal delta kan
fjernes.

Fordel heat og bane på
seedelisten.
Legg inn heat og bane
etter seedelisten.
Her kan informasjon som hvor mange som går videre til
finale osv. Legges inn. Dette kommer da med på startlisten.

Ved bare 1 heat, skal det
ikke legges inn 1 på heat.

Versjon 2010.2
Trykk på ”Startliste-Heatsammensetning”
Startlisten kommer da opp som en PDF fil.
Skriv ut listen
http://minidrett.andro.no

FriRes - Friidrettens Resultatsystem
STAFETT registrere resultater (automatisk tid fra tidtaker)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Øvelse
Velg Klasse

Tidene og
plassering
kommer
automatisk
inn i
skjemaet fra
tidtaker.

Velg ”øvelse fullført” fra listen for
å skrive ut resultatlisten, sortert
etter heat og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.
Når alle tidene har kommet inn.
Hvis det er flere heat, hvor beste tid er avgjørende, bruk Resultatrekkefølge Totalt.
Hvis det er noen med samme tid, vil den første få en plassering og neste få plass 0.
Hvis de er i samme heat, skal de bli plassert i forhold til plasseringen de fikk i
heatet. Hvis de er i forskjellig heat, skal de ha lik plassering. Skriv den nye
plasseringen inn i plasseringsfeltet.

Resultatlisten vil bli skrevet ut på
standard skriver og lagt ut på web
(hvis dette er lagt opp).
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STAFETT registrere resultater (manuell registrering av tid)
Gå inn på hovedmenyen og velg Registrere resultater, da kommer dette skjermbildet opp

Velg Øvelse

Forskjellige
måter å sortere
listen på

Velg Klasse

Trykk på
denne for å
sortere i
startrekkefølg

Skriv inn
tiden i det
gule feltet.
XX,XX
Bruk komma
som
skilletegn.

Velg ”øvelse fullført” fra listen for
å skrive ut resultatlisten, sortert
etter heat og svar ja på spørsmålet i
boksen som spretter opp.
Da er øvelsen ferdig registrert.

Når alle tidene har kommet inn.
Hvis bare er ett heat, trykk på Resultatrekkefølge. Svar Ja på spørsmålet.
Hvis det er flere heat, hvor beste tid er avgjørende, bruk Resultatrekkefølge Totalt.
Hvis det er noen med samme tid, vil den første få en plassering og neste få plass 0.
Hvis de er i samme heat, skal de bli plassert i forhold til plasseringen de fikk i
heatet. Hvis de er i forskjellig heat, skal de ha lik plassering. Skriv den nye

Resultatlisten vil bli skrevet ut på
standard skriver og lagt ut på web
(hvis dette er lagt opp).
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