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1

Úvod

1.1

Systémové požadavky

•
•
•
•

1.2

Operační systém Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
Nainstalovaný .NET framework 4.6.2 nebo novější
Adobe Acrobat Reader nebo jiný prohlížeč PDF
Přístup k internetu při registraci licence a aktualizaci

Instalace

Program Swim Meet Manager je instalován pomocí instalačního balíčku ve formátu msi. Instalační
balíček je dostupný od verze 3.0 a lze jej stáhnout z webu.
Instalační balíček automaticky rozpozná, zda se instaluje nová aplikace či se jedná o aktualizaci ze
starší verze.

1.3

Demo verze

Po instalaci aplikace je k dispozici demo verze pro otestování funkcionality programu. Pro přechod na
plnou verzi je potřeba zadat licenční klíč. Více o licenčním klíči v kapitole 2.4 Nahrání licence.
Zkušební demo verze je k dispozici s následujícími omezeními.
•

•

Omezení
o Počet disciplín na závod - 10
o Počet klubů na závod - 5
o Počet závodníků na závod - 20
o Počet přihlášek jednotlivců na závod - 50
o Počet přihlášek štafet na závod - 10
o Tisk vodoznaku na všechny stránky
Nedostupné funkce
o Automatický update
o Otevření závodu ze souboru
o Import přihlášek
o Vytvoření závodu z výsledků
o Import programu disciplín
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2

Nastavení programu

Zde se nastavují obecné informace, které se nevztahují k závodu, ale k nastavení aplikace.

2.1

Obecné

Konfigurační složka – cesta ke složce, ve které jsou uloženy všechny nastavení aplikace; cesta ke
složce nejde měnit
Kontrola aktualizací - lze vypnout položkou „Nikdy“, je však doporučeno nechat kontrolu aktualizací
spuštěnou. Dostupnost nových aktualizací se kontroluje vždy po spuštění aplikace. V případě
dostupnosti novější verze je zobrazeno informační okno s přehledem novinek verze.
Ruční zadávání mezičasů - určuje chování při ručním zadávání mezičasů. Pokud je položka aktivní, tak
při přechodu na dalšího závodníka v rozplavbě (pomocí klávesových zkratek) u závodníka na poslední
dráze se přejde na závodníka v první dráze další rozplavby.
Formulář disciplíny – při vytváření nové disciplíny se označí všechny kategorie pro vybrané pohlaví.
Pokud není volba aktivní, tak se u disciplíny neoznačuje žádná kategorie.
Číslování rozplaveb – určuje, zda se zachová číslování rozplaveb při manuální změně jejich pořadí
Novinky z webu – zobrazuje nepřečtené novinky z webu po startu aplikace
Nastavení tisku – lze vypnout náhled textu pro placeholder v nastavení tisku, toto nastavení je
zejména pro zpětnou kompatibilitu některých tiskových šablon
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Jazyk tisku
Aplikace podporuje jazykové lokalizace tisku pro český a anglický jazyk.
Změna lokalizace způsobí změnu jazyku (nadpisy sloupců, názvy tisků, atp.) u všech tiskových sestav.
Také způsobí přejmenování názvů rozplaveb při rozlosování do vybraného jazyka.
Všechny jazykové lokalizace jsou uloženy ve složce Localization v adresáři programu. Přidáním
nového souboru do této složky s definovaných formátem lze vytvořit vlastní lokalizaci.
Výchozí lokalizace se nedoporučuje upravovat, protože se při aktualizaci přepisují na původní
podobu.

2.2

Automatická záloha

Nastavení automatického ukládání aktuálního závodu. Závod se ukládá do komprimovaného souboru
*.cxt.
Zálohy se ukládají v konfigurační složce aplikace.
Není doporučené ručně otevírat soubor se závodem. Záloha lze otevřít přes menu Soubor ->
Zálohy
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Pole

Popis

Automaticky
ukládat závod

Určuje, zda se bude závod automaticky ukládat.

Interval ukládání

Perioda automatického ukládání závodu v minutách.

Přepisovat staré
závody

Určuje, zda se mají mazat starší zálohy.

Počet zachovaných
souborů

Maximální počet záloh. Ostatní zálohy se odmazávaní (od nejstarších)

2.3

Načtení zálohy

V menu Soubor -> Zálohy lze zobrazit seznam všech záloh závodů. Zálohu lze i otevřít tlačítkem
Načíst.

2.4

Nahrání licence

Licenční ID se po objednávce zobrazí na eshopu swimsolutions.cz. Zde v klientské sekci po vyřízení
objednávky bude zobrazena položka s informacemi o licenci.

Pokud program nemá načtenou platnou licenci nebo platnost licence vypršela, zobrazí se po spuštění
aplikace okno s tlačítkem registrovat.
Copyright ©2022 SwimSolutions.cz
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V případě, že chcete licenci aktivovat klikněte na tlačítko Registrovat a doplňte do následujícího okna
ID licence a uživatelské jméno. Uživatelské jméno může být libovolné, ale musí být unikátní v rámci
licence.

Aktivace licence vyžaduje připojení k internetu!
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Vytvoření nového závodu

Pro vytvoření nového závodu je nutné nejprve zavřít stávající závod. Závod je možné zavřít z menu
Soubor -> Zavřít závod (Ctrl+k)
Zavřením závodu dojde ke ztrátě všech neuložených dat

3.1

Uložení závodu

Závod je možné uložit do jednoho souboru, který je přenosný mezi aplikacemi.
Možné přípony:
*.cxt - komprimovaný soubor se závodem
*.cpt - nekomprimovaný soubor se závodem (možné použít pouze pro načtení závodu)

Informace uložené do souboru se závodem:
• Informace o závodě
• Program disciplín
• Věkové kategorie
• Nastavení bodování jednotlivců a družstev
• Body za umístění
• Seznam rozhodčích
• Seznam přihlášených klubů, závodníků a přihlášek jednotlivců a štafet včetně všech metadat
• Rozlosování
• Výsledky
• Nastavení tisku
• Použité nestandartní plavecké tratě a způsoby
Uloženo v konfiguraci programu:
• Tabulky rekordů – dají se exportovat do vlastního souboru
• Nastavení omegy
• Seznam diskvalifikací
• Nastavení výkonnostních tříd
• Tratě a plavecké způsoby
Uloženo jinde:
• Fina tabulky – ty jsou uloženy v XML souborech ve složce Fina points
• Masters tabulky – uloženy v XML souboru ve složce aplikace
• Lokalizace – uloženy ve složce Localization ve složce aplikace

3.2

Otevření závodu

Poslední uložený závod se po spuštění programu načte automaticky. Od verze 3 je možné otevřít
závod přímo přes soubor .cxt, který je asociovaný s aplikací.
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Uložený závod je možné načíst ze souboru z menu Soubor -> Otevřít závod (Ctrl + O). Otevřením
nového závodu dojde k zavření aktuálně otevřeného závodu, pro to je nutné v případě potřeby
nejprve uložit aktuální.
Podporované přípony pro otevření závodu ze souboru jsou *.cxt a *.cpt.
Závody uložené v novější verzi programu nemusí být kompatibilní se staršími verzemi. Při
otevírání závodů z jiných zdrojů je nutné mít aktuální verzi programu.
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4

Program disciplín

Program disciplín se vytváří v záložce Závod. V programu disciplín se nastavuje startovní listina a
další informace k disciplínám (např. typ rozlosování, limity, kategorie).

4.1

Věkové kategorie

Každá disciplína může mít nastaveno více věkových kategorií. Tyto kategorie slouží k omezení
přihlášek do disciplíny podle ročníku narození nebo věku závodníka. U výsledků pak lze tisknout
výsledky disciplíny dohromady, bez ohledu na kategorii případně podle kategorií.
Pořadí tisku kategorií ve výsledcích disciplíny je dáno pořadím kategorií v záložce Závod. Toto pořadí
lze měnit šipkami nahoru a dolů v panelu kategorie.
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10

Swim Meet Manager
4.1.1

Nastavení kategorie
Pole

Popis

Zkratka

Zkratka věkové kategorie

Název

Celý název věkové kategorie

Ročník

Podle ročníku narození OD – DO nebo
podle věku. Pokud je nastavena
kategorie podle věku, tak se u štafet
počítá součet věku závodníků.

Tisk

Určuje, zda se výsledky kategorie tisknou
podle ročníku narození závodníků

Region

Nepovinné pole
Region pro určení kategorie.
Pole může obsahovat libovolný text.

Seřazení Způsob seřazení výsledků pro tisk.
výsledků
Region je určen k nastavení pravidel pro přijetí závodníků do disciplíny podle regionu a pro oddělení
výsledků podle regionu. Pokud je vyplněno, tak do kategorie spadají závodníci, kteří jsou členy klubu
se stejným regionem, nebo region nemají vyplněn.

4.2

Program disciplín

Jednotlivé disciplíny jsou seskupeny do bloků (půlden/den). Proto je nutné nejprve vytvořit blok pro
disciplíny.

4.2.1

Přidání půldne

Číslo půldne – Slouží pouze pro orientaci
Název půldne – Celé jméno půldne
Název bloku – Používá se při tisku akreditačních karet u disciplín, které jsou rozděleny do více
bloků/půldnů
Začátek a konec rozplavání, začátek závodů – Informativní údaje o půldnu, podle začátku závodů se
dopočítávají časy startu jednotlivých disciplín při tisku programu disciplín
Poznámka – Text poznámky se tiskne u programu disciplín
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4.3

Přidání disciplíny

Formulář pro vytvoření nebo editaci disciplíny se skládá ze 4 záložek.
• Disciplína – Obecné nastavení disciplíny
• Limity – Limity pro přijetí do disciplíny
• Tisk – Nastavení výchozích sloupců pro tisk rozlosování a výsledků
• Ostatní – Nastavení mezičasů kurzoru a dalších hodnot spojených s disciplínou

4.3.1

Záložka disciplína

Copyright ©2022 SwimSolutions.cz
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Pole

Popis

Půlden

Půlden, do kterého disciplína patří.
Disciplína se zařadí na konec vybraného půldne

Číslo disciplíny

Identifikátor disciplíny. Číslo disciplíny by mělo být unikátní v rámci celého
závodu. Pokud dojde k přidání disciplíny s existujícím číslem zobrazí se
varovná hláška.
Disciplíny, které mají nastaven typ rozlosování na Bloky, musí mít stejné čísla
disciplín.

Disciplína

Délka tratě a plavecký způsob. Všechny tratě a disciplíny se dají upravovat
v číselnících.

Název disciplíny

Používá se zejména při tisku. Standardně se nastavuje automaticky. Ale je
možné jej zadat manuálně po zrušení volby Auto.

Pohlaví

Pokud plavou obě pohlaví společně, lze zvolit typ Mix a výsledky pak
vyhodnocovat podle vybraných kategorií

Rozlosování

Normální – Nejrychlejší závodníci jsou v posledních rozplavbách (Rozlosování
je prováděno tak, aby v první rozplavbě byli alespoň 3 závodníci)
Olympijské – Nejrychlejší závodníci jsou uprostřed rozplaveb
FINA – Posledních x rozplaveb je rozlosováno olympijsky a ostatní
rozlosovány normálním způsobem
Bloky – více informací v kapitole 4.3.6 Rozlosování na bloky

Typ disciplíny

U semifinále a finále je nutné vybrat disciplínu, ze které se budou brát
přihlášky při rozlosování.
U finálové disciplíny (pokud se rozlosovává normálním způsobem) se
rozlosovávají rozplavby opačným způsobem, tedy první rozplavba je vždy
nejrychlejší.

Seskupení
výsledků

Výsledky se budou tisknout podle tohoto nastavení.

Kategorie

Slouží pro výběr kategorií pro disciplínu. Pokud není vybrána žádná kategorie,
použije se pro disciplínu systémová kategorie, která nemá žádné věkové
omezení.

U semifinálových a finálových disciplín je potřeba nastavit limit pro postup z rozplaveb
v záložce Limity.

4.3.2

Záložka limity

Zadávání limitů pro přihlášky disciplíny nebo postup z rozplaveb do semifinále/finále.
Pole

Popis

Typ limitu

Více v kapitole 4.4 Limity pro přihlášky

Počet náhradníků

Pokud je nastaveno, při rozlosování ponechá maximálně stanovený počet
nepřijatých přihlášek. Ostatní přihlášky jsou odstraněny.

Počet náhradníků

Při rozlosování ponechá pouze nastavený počet náhradníků, zbytek smaže
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Počet náhradníků Pokud je nastaveno, určuje maximální počet náhradníků pro tisk rozlosování
k tisku
do disciplín. Tuto hodnotu je také možné upravit hromadně pro všechny
disciplíny při tisku rozlosování.

4.3.3

Úprava limitu pro kategorii

Více informací v kapitole 4.4 Limity pro přihlášky.

4.3.4

Záložka Tisk

Nastavení tisku konkrétní disciplíny. Toto nastavení lze v rámci tisku hromadně změnit. Pokud mají
disciplíny různé nastavení tisku, je výhodné provést nastavení zde a následně tisknout podle tohoto
nastavení.
Tisk rozlosování – Při tisku do 2 sloupců dojde vždy k oddělování stránek mezi disciplínami a nelze
tisknout sloupec kategorie závodníka (nevejde se do stránky).
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4.3.5

Záložka Ostatní

Pole

Popis

Mezičasy

Lze nastavit vlastní vzdálenost mezi měřenými mezičasy. Pokud není
nastaveno, bere se vzdálenost mezičasu z nastavení závodu.
Při změně tohoto parametru je nutné, aby vzdálenost mezičasu dělila
zvolenou délku tratě beze zbytku a byla nenulová!

Pozice kurzoru

Pozice kurzoru pro zadávání času u dané disciplíny.

Trvání disciplíny

Délka trvání disciplíny slouží k dopočítávání přibližného začátku disciplíny.
Trvání lze zadat na pevno v minutách nebo je možné vybrat možnost
dopočítat automaticky.
Délka trvání disciplíny se automaticky počítá podle nejpomalejšího
přihlášeného času v rozplavbě, k tomuto času se přičte konstanta,
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která udává čas k odstartování další rozplavby (ta je možná nastavit
při tisku programu disciplín – výchozí hodnota je 70s). Aby mohl být
časový harmonogram dopočítán automaticky, je nutné, aby všechny
přihlášky měly zadaný přihlášený čas, a aby byly všechny disciplíny
rozlosovány (Tyto podmínky neplatí pro disciplíny s konstantní délkou
trvání).

4.3.6

Rozlosování na bloky

Disciplínu je možné rozlosovat do 2 bloků, kde pomalejší rozplavby plavou v jednom půldni a rychlejší
rozplavby plavou ve druhém půldni. V takovém případě, je potřeba v prvním půldni vytvořit disciplínu
s rozlosování typu Bloky, v dalším půldnu vytvořit disciplínu se stejným číslem. Přihlášky se přidávají
do první disciplíny. Bloky se zobrazují při tisku akreditačních karet.

4.4

Limity pro přihlášky

Na disciplíně lze nastavit limit pro přijaté přihlášky. Limit lze nastavit pro celou disciplínu nebo pro
jednotlivé věkové kategorie disciplíny. Limitů pro kategorie lze zadávat více a vyhodnocují se podle
pořadí v seznamu.
Na limitu pro kategorii lze nastavit, zda se kategorie mají rozlosovat do vlastních rozplaveb. Pokud je
tato volba vybrána, rozplavby jsou předřazeny ostatním přihláškám. Rozlosování do vlastních
rozplaveb je aplikováno pouze u klasického typu rozlosování, u ostatních typů rozlosování nebude
tato funkce aplikována.
Typy limitů:
• Časový limit
• Počet rozplaveb
• Počet závodníků
• Výchozí limit – Je akceptován pouze u kategorie. U kategorií s výchozím limitem se použije limit
nastavený pro celou disciplínu.
Příklad nastavení:
Disciplína má 3 kategorie. Muži 1950 – 1999 (A), starší dorostenci 1996 – 1997 (B) a mladší
dorostenci 1998 - 1999 (C).
Disciplína může mít maximálně 5 rozplaveb.
Mladších dorostenců může být přijato 8.
Starších dorostenců může být přijato 8.
Limit disciplíny – Počet rozplaveb = 5
B – nastavení limitu kategorie B na 8 závodníků
C – nastavení limitu kategorie C na 8 závodníků
A – nastavení limitu kategorie A na Výchozí limit
První se vyhodnotí limit pro kategorie B a následně C. Nakonec se vyhodnotí limit pro kategorii A,
kde mohou být i závodníci z kategorie B a C.

4.5

Přidání pauzy

Do programu disciplín lze mezi disciplíny vložit i pauzu. Ta se tiskne v programu disciplín a může se u
ní nastavit její název a délka trvání.
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5

Základní nastavení závodu

5.1

Obecné

5.1.1

Závod

V záložce závod je základní nastavení závodu rozdělené do 4 kategorií.

Ketegorie Závod
Název – Celý název závodu
Online ID závodu – ID závodu pro export výsledků pro web ČSPS
Typ závodu – Určuje, o jaký druh závodu se jedná
Datum OD – DO – Datum konání závodů, pokud se jedná o jednodenní závody, budou stejné
Konec přihlášek – Ukončení přijímání přihlášek (pro Lenex export). Pokud není stanoveno datum,
uvede se datum OD.
Pořadatel – Celý název pořadatelského klubu
FINA tabulky – Aktuálně používaná verze FINA tabulek, neukládá se v souboru se závodem
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Kontakt
Kontakt na pořadatele závodu. Používá se pro Lenex export.
Bazén a měřeníStartovné
Pro automatické vypočítání startovného lze nastavit startovné za přihlášený klub, závodníka,
přihlášku nebo přihlášené štafety.
Startovné se zobrazuje v záložce Přihlášky u každého klubu. Je nutné provést přepočítání pomocí
tlačítka Přepočítat startovné.
Startovné se tiskne v souhrnu počtů, ale nejprve musí být vypočítáno v záložce Přihlášky.

5.2

Bodování

5.2.1

Bodování jednotlivců

Pole

Popis

Disciplíny

Disciplíny, ze kterých se budou počítat bodové výkony

Název bodování

Tiskne se u bodování jednotlivců

Pohlaví

Pohlaví

Kategorie

Pokud není vybrána žádná, není žádné omezení kategorie

Kritéria

Součet všech výkonů – Sečte všechny odplavané výkony závodníka
Výpis podle bodů – Vypíše všechny bodované výkony
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Součet všech časů – Sečte všechny zaplavané časy závodníka
Nejlépe bodovaných – Omezení počtu bodovaných výkonů
Závodníci

5.2.2

Omezení na zvolený počet nejlepších výkonů

Bodování družstev

Pole

Popis

Disciplíny

Disciplíny, ze kterých se bude počítat pořadí družstev

Název bodování

Tiskne se u bodového pořadí družstev

Pohlaví

Pohlaví

Kategorie

Pokud není vybrána žádná, není žádné omezení kategorie

Bodování

Pořadí – Sčítá body podle umístění závodníka v disciplíně
FINA – Sčítá body za zaplavaný výkon
Pokud je nastaveno bodování podle pořadí, tak v případě shodných bodů
dvou klubů rozhoduje počet FINA bodů.

Počet závodníků

Určuje maximální počet bodovaných závodníků klubu na každou
disciplínu. Ostatní závodníci klubu nejsou do bodování započítávání.
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Kluby

Omezení na zvolený počet nejlepších klubů

Při bodování podle pořadí se bere v úvahu umístění závodníků v disciplíně podle kategorie. Pokud
disciplína nemá žádnou kategorii, bere se celkové pořadí.
Pokud je nastaveno bodování podle pořadí, nastavení počtu závodníků na disciplínu nijak neovlivní
počet přidělených bodů za pořadí.

5.3

Tabulky rekordů

U rozlosování a výsledků je možné tisknout rekordy disciplíny. Rekordy je možné vytvářet manuálně,
případně je importovat z csv souboru vygenerovaném v IS plaveckého svazu.

5.3.1

Nastavení rekordů

V editačním okně tabulky rekordů je lze importovat/exportovat do souboru pomocí tlačítek v levém
horním rohu.
U rekordů lze nastavit, zda se budou tisknout v rozlosování a ve výsledcích.
Rekordy pro jednotlivé disciplíny lze upravovat dvojklikem na položku.
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6

Přihlášky

Přihlášky se spravují v záložce Přihlášky. Nastavují se zde přihlášky klubů, jednotlivců a štafet.

6.1

Individuální

6.1.1

Přihlášení klubu

Přidání nového klubu lze vyvolat ikonou modrého plus, nebo z kontextového menu v seznamu klubů.
Také lze využít klávesových zkratek, pokud je právě aktivní seznam klubů.

Popis tlačítek

Tlačítko

Popis
Přidání nového klubu
Upravení vybraného klubu
Smazání vybraného klubu
Načte informace o klubech z číselníku klubů.
Informace se dohledávají podle zkratky klubu.
Přepočítání ceny startovného pro všechny kluby
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6.1.2

Dialog pro přidání nového klubu

Pole

Popis

Zkratka klubu

Zkratka klubu (max 5 znaků)

Název klubu

Celý název klubu.
Po importu přihlášek z txt se nastaví automaticky na zkratku klubu

Adresa

Kontaktní adresa

Stát

Třímístná zkratka státu

Region

Region, do kterého klub patří

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba klubu

Telefon

Kontaktní telefon

Email

Kontaktní email

Web

URL na stránky klubu

Id

ČSPS ID klubu

Prioritní přihlášky Určuje, zda přihlášky klubu budou přednostně rozlosovány do disciplín.
Pravidlo se aplikuje pouze na disciplíny bez limitu kategorií.
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6.1.3

Přihlášení závodníka

Pole

Popis

Jméno

Jméno závodníka

Příjmení

Příjmení závodníka

Pohlaví

Pohlaví závodníka

Rok narození

Roční narození.
Musí být v intervalu 1800 - Aktuální rok

Klub

Klub, ke kterému závodník patří.
Závodníka je možné následně přesunout do jiného klubu včetně všech jeho přihlášek.

Číslo registrace

Používá se pro exporty a importy přihlášek a odhlášek

6.1.4

Přihlášení startu

Starty závodníka lze spravovat tlačítky na levé straně panelu nebo z kontextového menu. Případně
pomocí klávesových zkratek, pokud je právě aktivní panel "Přihlášky závodníka".
Sloupec MS – Přihláška je mimo soutěž
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Pole

Popis

Disciplína

Disciplína lze zadat číselně nebo vybrat ze seznamu.
Položky v seznamu jsou filtrovány pouze na disciplíny, do kterých se
závodník může přihlásit.
Po vytvoření přihlášky lze editovat pouze přihlášený čas, a zda je mimo
soutěž. Disciplínu následně změnit nelze.

Přihlášený čas

Pokud je ponechán výchozí čas (00:00,00) přihláška se řadí až za přihlášky se
zadaným časem

Mimo soutěž

závodník je ve výsledcích zařazen až na konec, za všechny odplavané starty.

Zařazený náhradník

Určuje zda se bude přihláška tisknout v přihláškách zařazených náhradníků.

6.1.5

Odhlášení startu

V přihláškách závodníka je možné provádět odhlášky. V případě odhlášky z disciplíny, zůstane
přihláška u závodníka zachována, ale nebude možné jej rozlosovat do disciplíny. Status přihlášky se
změní na odhlášeno. Odhlášku lze zrušit přes kontextové menu.
Odhlášky je možné provádět i hromadně na úrovní závodníka nebo klubu přes kontextové menu
vybrané položky.
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6.2

Štafety

Podzáložka je určena k provádění přihlášek štafet do disciplín. Pro zvýšení přehlednosti jsou zde
zobrazeny pouze štafetové disciplíny.

Pole

Popis

Klub

Každá štafeta musí být přiřazena ke klubu. Pokud jsou ve štafetě závodníci z více
klubů, je možné vytvořit klub speciálně pro štafety (Například klub s názvem Mix)

Jméno štafety

Jméno štafety lze napsat libovolné nebo vybrat jméno z již existujících štafet

Přihlášený čas

Pokud je ponechán výchozí čas (00:00,00) přihláška se řadí až za přihlášky se
zadaným časem

Mimo soutěž

štafeta je ve výsledcích zařazen až na konec, za všechny odplavané starty

Závodníci

Všichni závodníci vybraného klubu, kteří nejsou již zařazeni ve štafetě

Štafeta

Závodníci zařazeni do štafety. Seznam závodníků může zůstat pro účely přihlášek
zachován.

Popis tlačítek
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Tlačítko

Popis
Posune aktuálně vybraného závodníka ve štafetě o pozici výše
Posune aktuálně vybraného závodníka ve štafetě o pozici níže
Zařadí vybraného závodníka do štafety
Možno použít i dvojklik myší na daného závodníka
Odebere vybraného závodníka ze štafety
Možno použít i dvojklik myší na daného závodníka
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7

Rozlosování

Veškeré rozlosování přihlášek do disciplín, ať už manuální nebo automatické probíhá v záložce
Rozlosování. V panelu Program disciplín jsou zobrazeny všechny disciplíny seřazeny podle pořadí.
Disciplíny lze filtrovat podle půldne v rozbalovacím menu v horní části panelu.

Popis tlačítek v menu

Tlačítko

Popis
Rozlosování vybraných disciplín výchozím rozlosováním.
Výchozí rozlosování se nastavuje u každé disciplíny samostatně.
Zruší rozlosování všech vybraných disciplín.
Odstranění přihlášek do disciplín podle počtu přijatých přihlášek. Více
v kapitole 7.3 Odstranění nepřijatých závodníků

Aby proběhlo rozlosování, musí být disciplína ve stavu Nerozlosována
Stavy disciplín

Obrázek

Popis
Disciplína ještě nebyla rozlosována. Může už obsahovat přihlášky
nebo manuálně přidané rozplavby.
Disciplína je rozlosovaná. Tento stav se nastaví po rozlosování
disciplíny nebo jej lze nastavit manuálně. Pro zobrazení disciplíny
v záložce Výsledky, musí být disciplína rozlosovaná.
Disciplína je odplavána. Disciplína se nastaví jako odplavaná
automaticky po zadání výsledků u všech závodníků disciplíny.
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7.1

Výběr disciplín

Disciplíny lze vybrat jednotlivě dvojklikem na položku v seznamu, nebo kliknutím na box v levé části
položky.
Z menu lze provádět hromadný výběr disciplín.

7.2

Rozlosování disciplín

Vybrané disciplíny je možné rozlosovat výchozím způsobem tlačítkem Rozlosovat v menu nebo lze v
kontextovém menu vybrat, jakým způsobem mají být vybrané disciplíny rozlosovány.
Rozlosování může být u vybraných disciplín zrušeno tlačítkem Zrušit rozlosování nebo stejnou volbou
z kontextového menu. Funkce Zrušit rozlosování odstraní z disciplíny všechny rozplavby, zaplavané
časy a mezičasy u přihlášek zůstanou zachovány.
Při ručním rozlosování je nutné změnit stav disciplíny z kontextového menu tlačítkem Nastavit jako
rozlosované, tímto nedojde k přelosování disciplíny pouze k její označení jako rozlosované a
zobrazení v záložce Výsledky.
Položka Nastavit jako nerozlosované označí disciplínu jako nerozlosovanou, ale ponechá její
rozlosování beze změn. Disciplína se nezobrazí v záložce Výsledky.
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7.3

Odstranění nepřijatých závodníků

Tlačítkem v horním menu dojde k zobrazení formuláře, sloužícího k odstranění přihlášek nepřijatých
závodníků podle zvolených kritérií.

Pole

Popis

Počet přijatých přihlášek

Minimální počet přijatých přihlášek závodníka, který byl uznán
jako přijatý. Závodníci s menším počtem přihlášek, než je toto
minimum, jsou bráni jako nepřijatí.

Akce

Určuje, zda se mají nepřijatí závodníci a jeji přihlášky mazat
nebo pouze označit jako nepřijaté.

7.4

Detail disciplíny

V pravé části záložky jsou zobrazeny detaily aktuálně vybrané disciplíny. Disciplína je rozdělena na 3
části: Rozplavby, Detail rozplavby a Nezařazené přihlášky (u nerozlosovaných disciplín všechny
přihlášky).
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7.5

Rozplavby

Rozplavby jsou vygenerovány automaticky při rozlosování disciplíny. Rozplavby lze upravovat
manuálně pomocí tlačítek v panelu Rozplavby. Každá rozplavba může mít dva stavy Rozlosována a
Odplavána (Ikony jsou stejné jako u disciplíny). Tyto stavy jsou nastaveny automaticky.
Každá rozplavba může mít vlastní jméno a zkratku, které se tisknou v rozlosování do disciplín.
Pořadí rozplaveb lze měnit, ale přesunem se nezmění její jméno => Nemusí pak souhlasit číslo
rozplavby s jejím názvem.
Zkratka rozplavby pro tisk lze nastavit manuálně. Číslo rozplavby, určené zejména pro exporty, měnit
nelze. Toto číslo je možné zobrazit v editačním formuláři rozplavby.
Popis tlačítek

Tlačítko

Popis
Přidání další rozplavby. Rozplavba se přidá na konec.
Upravení jména rozplavby.
Odstranění vybrané rozplavby. Označí všechny
přihlášky v rozplavbě jako nepřijaté.
Změna pořadí rozplaveb.

7.6

Detail rozplavby

Zobrazuje závodníky v rozplavbě podle drah. Lze zde provádět vyřazování přihlášek. Při výběru
prázdné dráhy se v kontextovém menu zpřístupní položka „Zařadit závodníka“, která otevře nové
dialogové okno pro dohlášení libovolného závodníka na vybranou dráhu.

Tlačítko Popis
Vyřadí vybranou přihlášku do náhradníků
Odstraní vybranou přihlášku

Při kliknutím pravým tlačítkem myši na volnou dráhu v rozplavbě se zpřístupní volba Zařadit
závodníka. Tato volba zobrazí formulář pro přihlášení závodníka do disciplíny.
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7.6.1

Dohlášení závodníka na vybranou dráhu

Volbou Zařadit závodníka v kontextovém menu neobsazené rozplavby je možné přidat novou
přihlášku závodníka.
V seznamu závodníků jsou zobrazeni pouze závodníci, kteří se mohou do dané disciplíny přihlásit,
ještě do ní přihlášeni nejsou a nejsou odhlášeni.

7.7

Nepřijaté přihlášky do disciplíny
Závodníky lze zařazovat do drah a vyřazovat do náhradníků pomocí funkce Drag & Drop. Tedy
"uchopením" závodníka pomocí kurzoru myši a jeho přetažením na volnou dráhu nebo do
náhradníků.

Tlačítko

Popis
Zařadí vybranou přihlášku na aktuálně vybranou dráhu, pokud není dráha obsazená
Odstraní vybranou přihlášku
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Kontextové menu

Položka

Popis

Zařadit na vybranou dráhu

Zařadí vybranou přihlášku na aktuálně vybranou volnou dráhu

Odstranit přihlášku

Odstraní vybranou přihlášku

Odstranit nepřijaté přihlášky

Odstraní všechny nepřijaté přihlášky

7.8

Rozlosování semifinále / finále

Rozlosování semifinálových a finálových (dále jen finálových, logika je stejná i pro semifinále) disciplín
se provádí stejně jako rozlosování klasických disciplín. Podmínkou pro rozlosování finále je, aby
disciplína, ze které se přihlášky načítají, byla označena jako odplavaná.
Zrušením rozlosování finále se všichni přijatí závodníci odstraní z přihlášek finále.
Všechny přijaté přihlášky do finále jsou ve zdrojové disciplíně označeny písmenem "q".
Odhlášení závodníka se provádí ve zdrojové disciplíně ve výsledcích v poli „Odhlášen“, poté je finále
potřeba znovu přelosovat.
Další možnost odhlášení z finále je odstranění přihlášky v záložce Rozlosování. Odhlášená přihláška je
následně ve zdrojové disciplíně označena písmenem "o".
Pokud závodníci mohou postoupit do více typů finále podle věkových kategorií, zařadí se pouze do
prvního přijatého finále, tedy závodníky s označením "q" nebo "o" do jiného finále nelze zařadit.
Odhláška se dá zrušit v záložce Výsledky -> panel Výsledky -> Pravé tlačítko myši -> Zrušit odhlášku
(Zobrazí se v kontextovém menu, pouze pokud je závodník odhlášen)

7.8.1

Příklad rozlosování finále

V disciplíně plavou 3 věkové kategorie - A - Muži (1950 - 1999), B - Starší dorostenci (1996 - 1997), C Mladší dorostenci (1998 - 1999). Každá kategorie má vlastní finále, kde přednostně závodníci
postupují do finále A.
Každé finále musí mít vytvořenou vlastní disciplínu (číslo disciplíny mohou mít všechny finále stejné).
Po doplavání rozplaveb se nejprve provede rozlosování Finále A, aby starší a mladší dorostenci
kvalifikovaní do finále A nebyli zařazeni do finále B nebo C. Poté se provede rozlosování starších a
mladších dorostenců.
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Při odhlášce z finále A je nutné zrušit rozlosování všech 3 finálových disciplín (včetně odstranění
náhradníků), pro případ, že by do finále A postupoval někdo z dorostenců. A následně přelosovat
stejným způsobem jako poprvé. Provedené odhlášky se pak do finále nezařadí.
Při odhlášce z finále B nebo C pak stačí zrušit rozlosování (včetně odstranění náhradníků) daného
finále.
Nově je možné pro tento scénář použít volbu vlastní rozplavby u limitu kategorie. V tom
případě nebude potřeba nastavovat vlastní disciplíny pro každou kategorii zvlášť.
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8

Výsledky

Zadávání výsledků probíhá v záložce Výsledky. Lze zde zadávat výsledné časy manuálně, načítat
výsledky ze souboru *.dat nebo ze sériového portu. Dále je možné provádět diskvalifikace, tisknout
diplomy, nastavit poznámku u výsledku nebo zálohovat výsledky do .dat souborů.

8.1

Tlačítkové menu

Popis tlačítek v menu

Tlačítko

Popis
Zobrazení panelu s nejlepšími bodovými výkony
Načtení výsledků ze souborů *.dat pro všechny disciplíny ve stavu
Rozlosovaná. Více v kapitole Nastavení omegy.
Rychlý export výsledků do IS. Pokud chybí token závodu nebo dojde
k chybě, zobrazí se formulář pro export výsledků.
Filtr pro zobrazení půldne v programu disciplín

8.2

Program disciplín

V programu disciplín jsou zobrazeny všechny disciplíny ve stavu Rozlosovaná nebo Odplavaná.
Disciplíny lze pomocí rozbalovacího seznamu půldnů filtrovat pro vybraný půlden.
Disciplíny lze v tomto panelu manuálně přepnout do stavu Rozlosovaná nebo Odplavaná přes
kontextové menu.
Také zde je možné načíst výsledky ze souboru .dat pro vybranou disciplínu. Obdobně je možné
provádět i zálohu výsledků disciplín do .dat souborů. Více v kapitole 8.9 Nastavení omegy.

Copyright ©2022 SwimSolutions.cz

35

Swim Meet Manager
8.3

Rozplavby

Seznam rozplaveb aktuálně vybrané disciplíny. Výsledky ze souboru .dat lze načíst pro vybranou
rozplavbu automaticky, podle nastavené cesty nebo je možné .dat soubor vybrat manuálně.
Pokud k rozplavbě existuje .dat soubor je možné jej z kontextového menu otevřít.
Výsledky rozplavby je možné zálohovat do .dat souboru pro vybranou rozplavbu manuálně.

8.4

Detail rozplavby

V detailu rozplavby lze provádět diskvalifikace. Případně je možné přihlášku závodníka označit jako
mimo soutěž, to zařadí závodníka na konec výsledků.

8.5

Mezičasy

Výsledný čas a mezičasy se zadávají v panelu Mezičasy. Na prvním řádku je vždy umístěn výsledný
čas. Na dalších řádcích jsou mezičasy po úsecích zadaných v nastavení disciplíny. Případně pokud není
změněna vzdálenost mezičasu pro disciplínu, bere se nastavení pro celý závod.
Mezi řádky se lze pohybovat klávesy Nahoru a Dolů.
Ve výsledcích se tisknou pouze mezičasy, které byly zadány (a jsou větší než 0,00s)
Pro kontrolu správnosti mezičasů se dopočítávají mezičasy mezi jednotlivými měřenými úseky.

8.5.1

Klávesové zkratky

Pro usnadnění práce při zadávání mezičasu je k dispozici několik klávesových zkratek, které umožňují
přesun mezi závodníky v rozplavbě při zadávání mezičasů bez nutnosti použití myši.
Zkratka
↑
↓
Enter

Funkce
Přeskočí na předchozí mezičas
Přeskočí na další mezičas
Přeskočí na dalšího závodníka v rozplavbě
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8.6

Výsledky

Po zadání výsledného času se závodník zobrazí v panelu Výsledky. Výsledky jsou zde seřazeny podle
výsledného času. Výsledky lze pro kontrolu zobrazovat podle kategorie (pro aktuální disciplínu), nebo
podle ročníku narození.
Checkbox pro odhlášky z finále lze použít v rozplavbách, před rozlosováním do finálových disciplín.
Závodníci, kteří se označí jako odhlášení, se při rozlosování nebudou do finále losovat. Po rozlosování
do finále již tato volba nemá na finále vliv.

8.6.1

Kontextové menu

Diskvalifikovat
Diskvalifikace vybraného závodníka. Zobrazí dialogové okno pro výběr důvodu diskvalifikace
z číselníku.

Pomocná pozice
Umožňuje určit výsledné pořadí závodníků se stejným doplavaným časem.
0 – výchozí hodnota, závodníci se stejným časem mají stejné výsledné umístění
1 - n určuje výsledné pořadí závodníků se stejným časem. Menší číslo znamená lepší pozici.
Pokud je pomocná pozice větší než 0, vytiskne se u výsledků vedle pozice hvězdička.

Poznámka
Umožňuje k výsledku vložit libovolnou poznámku, která se bude tisknout ve výsledcích. Nejčastěji je
možno využít pro upozornění na překonaný rekord.

Tisknout diplom
Zobrazí formulář pro tisk diplomu pro vybraného závodníka.

8.7

Bodování jednotlivců

Tento panel slouží pouze pro zobrazování pořadí jednotlivců a není nad ním implementována žádná
další logika. Bodové pořadí se dají přepínat mezi nakonfigurovanýma v rozbalovacím seznamu.
Bodové výkony se přepočítávají pouze při změně aktuálně vybraného bodování nebo při kliknutí na
zelenou kruhovou šipku v horní části panelu.
Všechny aktuálně zobrazené bodové výkony lze překopírovat do systémové schránky ve formátu pro
MS Excel kliknutím na ikonku Kopírovat.
Z panelu je možné provést tisk diplomů přes ikonku Tisk diplomů.
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8.8

Bodování družstev

Tento panel slouží pouze pro zobrazování pořadí družstev a není nad ním implementována žádná
další logika. Bodové pořadí se dají přepínat mezi nakonfigurovanýma v rozbalovacím seznamu.
Bodové pořadí se přepočítávají pouze při změně aktuálně vybraného bodování nebo při kliknutí na
zelenou kruhovou šipku v horní části panelu.
Všechny aktuálně zobrazené bodové pořadí lze překopírovat do systémové schránky ve formátu pro
MS Excel kliknutím na ikonku Kopírovat.

8.9

Nastavení omegy

Nastavení lze provést z hlavního menu Nastavení -> Načítání výsledků. Akceptovány jsou soubory
s příponou *.dat, které generuje program InfoTab. Aby fungovala funkce pro zálohu výsledků do .dat
souboru, je potřeba zde vyplnit cestu ke složce pro zálohy. V případě použití novější programu
Quantum je možné změnit typ načítání výsledků. Jméno souboru s výsledky lze upravit podle
nastavení, měl by však ve většině případů zůstat zachován.
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8.10

Online propojení s omegou

Nastavení propojení se zařízením Ares/SwimTime je v Hlavní menu -> Online výsledky

Komunikace s Ares probíhá prostřednictvím sériového portu (protokol OSM6 nebo SwimTime). Proto
je nejprve nutné vybrat port ze seznamu dostupných portů v panelu nastavení, přes který bude
komunikace probíhat. Panel nastavení se zobrazuje/skrývá tlačítkem „☰“ v levé horní části okna
(vyznačeno šipkou na obrázku).
Po výběru správného komunikačního portu se spustí komunikace tlačítkem Připojit. Vzdálenost
mezičasů z Ares se určuje podle nastavení mezičasů na disciplíně, případně na závodě.
V panelu Vlastnosti se zobrazuje aktuální komunikace se zařízením Ares. Tento panel je určen
k ověření propojení programu s Ares.
Při zavření okna Online výsledky dojde k okamžitému přerušení komunikace na sériovém portu. Okno
je možné minimalizovat.
Zobrazení běžícího času v pravé horní části okna je pouze informativní, časy jednotlivých závodníků
jsou načítány ze systému Ares do mezičasů.
Veškeré časy se v reálném čase načítají do výsledků závodu. Všechny příchozí zprávy ze sériového
portu jsou logovány do aplikační složky ve formátu csv.
Okno s online výsledky je možné zobrazit závodníkům na zobrazovacím zařízení. Pro tyto účely je
možné nastavit velikosti písma jednotlivých sloupců a sloupce, které se budou zobrazovat. Dále je
možné vybrat světlý nebo tmavý motiv zobrazení. Pomocí klávesové zkratky F11 je možné zobrazit
okno s výsledky v režimu celé obrazovky.
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9

Import

9.1

Přihlášky

Přihlášky je možné importovat z textových souborů (*.txt) stažených z webu
vysledky.czechswimming.cz . Textové soubory s přihláškami mohou mít 2 různé formáty:
• Přihlášky klubu – Soubor s přihláškami jednoho klubu
• Všechny přihlášky – Soubor s přihláškami všech klubů
Při importu je možné vybrat více souborů najednou. Program automaticky rozpozná, o který
typ textového souboru s přihláškami se jedná.
Textové soubory určené pro import přihlášek musí mít kódování znaků ANSI.
Další možností importu přihlášek jsou soubory ve formátu Lenex (*.lef, *.lxf). Tento formát se používá
zejména pro přihlášky zahraničních klubů.

9.2

Odhlášky

Z webu IS ČSPS lze importovat z txt souboru odhlášky závodníků. Po načtení odhlášek se zobrazí
formulář s informacemi o načtených odhláškách závodníků z disciplín, případně chyby v odhláškách.
Textové soubory určené pro import odhlášek musí mít kódování znaků ANSI.

9.3

Program disciplín

Program disciplín lze importovat z textového souboru vygenerovaného z vysledky.czechswimming.cz.
Textové soubory určené pro import programu disciplín musí mít kódování znaků ANSI.

9.4

Vytvořit z výsledků

Závod lze vytvořit ze dvou druhů výsledků. Prvním je starý formát exportu výsledků z české statistiky.
U výsledků jsou uvedeny pouze časy u mezičasů na 50, 100, 200, 400 a 800 metrů a u přihlášek
nejsou přihlášené časy.
Export výsledků musí mít kódování znaků ANSI.
Druhou možností je vytvoření závodu ze souboru LENEX (používaný na zahraničních závodech).
Zkratky klubů načtených z LENEX souboru nemusí odpovídat zkratce klubu, přiřazené ČSPS.
Při exportu do statistiky musí zkratka klubu přesně odpovídat, proto je potřeba před
exportem provést manuální kontrolu.
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10

Export

10.1

Omega

Export přihlášek a rozlosování pro program InfoTab/SwimTime.

10.2

Stará statistika

Export přihlášek, rozlosování a výsledků pro online závody na webu vysledky.czechswimming.cz.
Tato možnost už se na webu nepoužívá, proto je standartně skryta. Je možné ji zobrazit
kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Export v hlavním menu.

10.3

IS ČSPS

Výsledky pro nový IS ČSPS. Od září 2019 je možné do IS nahrávat výsledky v tomto novém formátu,
který navíc obsahuje všechny mezičasy závodníků.
Popis tlačítek:
•
•

10.4

Uložit – exportuje výsledky do textového souboru, který je potřeba nahrát do IS
Export do IS – nahraje výsledky přímo do IS, je však potřeba mít vyplněno správné ID
závodu a získat z IS token závodu.

Lenex

Program závodu – Umožňuje externím aplikacím provádět přihlášky do závodu
Přihlášky – Export přihlášek do formátu Lenex
Výsledky – Export výsledků do formátu Lenex
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10.5

Ostatní

Přihlášené kluby do csv – Export přihlášených klubů do csv souboru
Plav09 – Rozlosování pro program pro ovládání poloautomatické časomíry Plav09
Bodování družstev do csv – Export bodování družstev do csv souboru
Výsledky podle disciplín – Export výsledků disciplín včetně výsledků jednotlivých kategorií

10.6

Excel

Počty přijatých závodníků, výsledky disciplín a výsledky podle klubů je možné vyexportovat do excelu.
Formulář pro nastavení exportu výsledků a výsledků podle klubů je stejný jako nastavení tisku
výsledků.
Klubová startovní listina – umožňuje export přihlášek klubů seskupených podle disciplín

10.7

Quantum

Export rozlosování pro program Quantum pro obsluhu Omegy. Je potřeba vybrat složku, do které se
provede export všech potřebných souborů.

Export obsahuje několik možností, které však nejsou pro Quantum standartní, a proto
by se neměli používat, pokud k tomu není jiný důvod.
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11

Nastavení tisku

Nastavení tisku je dostupné přes Hlavní menu -> Tisk -> Nastavení. V nastavení tisku lze nastavit, jak
bude vypadat šablona tiskového výstupu. Šablony lze vybrat ze dvou typů: standartní nebo diplom.
Šablony pro diplom umožňují využívat dynamických textů a mají možnost volby velikosti papíru.
Tiskovou šablonu je možné vybrat při tisku na formuláři.

11.1

Možnosti nastavení tisku

Šablon pro tisk lze vytvářet více, požadovanou šablonu je poté možné zvolit při konkrétním tisku.
Tisk probíhá do PDF souboru na formát papíru A4, výjimkou jsou diplomy, kde lze nastavit více druhů
papíru pro tisk.

11.2

Záložka nastavení

Aby bylo možné přidat obrázky do nastavení jednotlivých tiskových výstupů, je nutné nejprve přidat
obrázky v záložce Nastavení.
Obrázky se ukládají přímo v souboru se závodem. Po načtení obrázku již program nenačítá obrázky z
disku.
Obrázky lze v jednotlivých záložkách přidávat do nastavení tisku přetažením myši z panelu obrázky.
Při odstranění obrázku dojde k jeho odebrání ze všech tiskových šablon. Před smazání je doporučeno
nejprve obrázek odmazat ze všech šablon.
Pro diplomy nebo celé nastavení tisku je možné importovat a exportovat šablony z / do souboru. K
tomu slouží ikony v levém horním rohu záložky Nastavení.
Při importu šablon ze souboru, se do nastavení přidají šablony jako nové a aktuální
šablony zůstanou beze změn.
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Popis tlačítek pro šablony

Tlačítko

Popis
Přidání nové šablony. Její název je možné změnit v záložce
Šablony.
Přidání nové šablony pro diplom. Její název je možné
změnit v záložce Šablony.
Smazání vybraných tiskových šablon.
Načtení tiskové sestavy ze souboru.
Uložení tiskové sestavy do souboru.
Vytvoření kopie vybrané tiskové šablony.

11.3

Záložka Šablony

Obsahuje konfiguraci všech šablon.
U nastavení diplomu je možné nastavit vzhled diplomu pomocí proměnných, které definují vzhled
šablony diplomu.
Nastavení tisku diplomu se provádí přetažením položky s názvem Text do oblasti tisku v pravé straně
okna.
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11.3.1 Nastavení textu
Po přetažení textu do oblasti pro tisk lze nastavit typ textu. Nastavení textu se zobrazí po jeho
výběru. U diplomu lze nastavit o jaký typ textu se jedná. U ostatních šablon lze použít pouze
konstantní text.

Typ textu má na výběr z 10 typů: Text, Datum a čas, Závodník, Klub, Disciplína, Pozice, Kategorie,
Výsledný čas, Přihlášený čas, Body. Všechny typy textu nemusí být při tisku některých typů diplomů
dostupné (např. účastnické listy).
Pro typ textu Závodník se pro štafety tiskne seznam závodníků podle nastavení v poli formát, kde se
nastavuje formát zobrazení jednotlivých závodníků.
Při pozastavení kurzoru myši nad polem text se zobrazí nápověda s podporovaným formátem pole.
Parametry jsou vždy ve složených závorkách a jsou určeny pomocí jejich ID.
Pokud je nutné použit v textu složené závorky pro jiný účel než výběr parametru je nutné použít
dvojité složené závorky ( závorky "{{" budou nahrazeny jednou závorkou "{" )
Přes tlačítko Písmo je možné nastavit font, velikost a barvu písma a také zobrazit náhled písma.
Pole šířka, výška a viditelnost nejsou pro nastavení textu aplikovány při tisku.
U akreditačních karet se pro nastavení placeholderu pro přihlášky použije typ textu Pozice.
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11.4

Rozvržení tisku

Papír u všech nastavení tisku (kromě diplomu) lze rozdělit do 3 částí:
• Logo závodu – možno nastavit výšku
• Hlavní část – do této části se tisknou data
• Zápatí – možno nastavit výšku
Do všech částí se mohou tisknout obrázky. Povinná je pouze hlavní část papíru, do které se tisknou
veškerá data. Ostatní části slouží pouze pro tisk obrázků nebo textů. Na stránku je možné přidat i
libovolný text, tento text je vždy statický, není možné do něj dynamicky doplňovat metadata závodu.

11.4.1 Nastavení obrázku
Po výběru obrázku v šabloně se zobrazí panel s nastavením obrázku. U všech obrázků lze nastavit
jejich přesnou pozici, velikost a případně průhlednost (to lze využít hlavně při tisku do hlavní části,
aby obrázek nebyl příliš v kontrastu s textem tisknutým přes něj).
Nastavení velikosti se chová následně. Pokud není vyplněna žádná hodnota, použije se výchozí
velikost obrázku. Pokud je vyplněn pouze jeden rozměr obrázku, druhý rozměr se dopočítá v daném
měřítku. V případě vyplnění obou rozměrů obrázku se nastaví jeho nový rozměr.
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12

Číselníky

Všechny číselníky lze spravovat v hlavním menu v Nastavení -> Číselníky.

12.1

Číselník diskvalifikací

Číselník lze upravovat pomocí ikon v horní části okna. Seznam diskvalifikací je možné importovat ze
souboru. Seznam diskvalifikací je možné stáhnout na webu v sekci ke stažení.

12.2

Číselník klubů

Jelikož při importu přihlášek z webu mají kluby uvedenou pouze jejich zkratku, je možné donačíst
dodatečné informace o klubu z číselníku klubů (Hlavní menu -> Číselníky -> Číselník klubů).
Číselník klubů je možné exportovat / importovat do nebo z csv souboru. Pro import je akceptován i
formát z webu IS ČSPS.
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12.3

Číselník plaveckých způsobů

U plaveckých způsobů lze upravovat jejich název. Lze zde také přidávat a mazat vlastní plavecké
způsoby. Mazání je zde povoleno pouze pro vlastní plavecké způsoby, systémové způsoby mazat
nelze.

12.4

Číselník plaveckých tratí

Plavecké tratě je možné přidávat vlastní. Vlastní plavecké tratě je možné mazat, u systémových tratí
není mazání povoleno.
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