Rutiner för IndTa
Det har tillkommit nya funktioner i tävlingskalendern. Rankinglistor och klassificering hanteras numera direkt i tävlingskalendern och sektionen slipper det tidsödande manuella arbetet med dessa
listor. En förutsättning för att detta ska fungera är att alla arrangörer lägger in resultaten som CSVfiler. Enbart PDF-filer fungerar inte. Hur det går till finns beskrivet i manualen. Den hittar ni på denna
länk.
När tävlingen läggs upp i kalendern väljer ni de klasser som tävlingen omfattar. ”Oklassad” ska alltid
(och enbart) markeras tillsammans med bokstavsklasserna (A,B etc). I den klassen anmäler sig skytten första gången han tävlar. Efter halva tävlingen ska arrangören tilldela oklassade skyttar den klass
de uppnått baserat på det resultatet.
Det är viktigt att ange Sista anmälningsdag och att bocka för ”Deltagarnas namn ska visas publikt”
och ”Öppna tävlingen för publika anmälningar i tävlingskalendern”. Vid ”Omgångar Antal serier”
anger ni det antal serier som tävlingen omfattar och längst ner fyller ni i antal duvor som tävlingen
omfattar. OBS! Antal serier och Max antal duvor avser grundomgången utan final.
För att det ska bli så enkelt som möjligt för arrangören är det viktigt att man tar in anmälan till tävlingen via tävlingskalendern. Enklast är att låta skyttarna anmäla sig själva, men arrangören kan också
göra anmälan.
Anmälningslistan hämtas genom att i administrationsläge klicka på de tre punkterna och välja Exportera till CSV / Anmälningslista. Denna lista kan sedan hanteras i Excel eller i ett resultatprogram. På
hemsidan hittar ni en Excel-fil (fungerar endast i windowsmiljö) som kan hjälpa er hantera resultaten
och även skriva tillbaka resultatet till CSV-filen. Ladda alltid ner Excel-filen på nytt inför varje tävling.
Den kan ha uppdaterats! Där finns även en kort video som beskriver arbetsgången för excel-filen.
När tävlingen är över importeras CSV-listan med de inskrivna resultaten till kalendern genom att i
IndTa.se i administrationsläge trycka på de tre punkterna och välja Importera resultat från resultatfil.
Listan måste vara sorterad på klass och resultat samt vara sparad i UTF-8 format för att den ska presenteras på rätt sätt.
Har ni frågor eller behöver hjälp kan ni kontakta någon av nedanstående personer.
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