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SIME Samm-Sammult juhend

Peamine reegel! ÄRA Kasuta hiirt!! Kasuta klaviatuuri, liigu väljade vahel TAB/ENTER või SHIFT+TAB
klahvidega.
Enne võistlust
1. Ava SIME programm ja lisa uus võistlus
2. Vali Seaded
1. Vali jooksjate fail. Selle faili võid eelnevalt valmis teha. Tegu on lihtsa teksti failiga mille on
järgmine formaat:Number;SIKaart;Eesnimi;Perenimi;Klubi;Rada;Stardiaeg
Näide: 1;654321;Tarmo;Klaar;OK Ilves;H21;10:10:00 Rada ja stardiaeg ei ole kohustuslikud.
2. Sisesta võistluse nimi, kuupäev ja võistluse stardiaeg
3. Loo radade kirjeldused:Klass1,Klass2=KP1,KP2,KP3,...=Raja pikkus
Näide: H21A,H35=34,35,36,38,42,40,41,50,100=8.5
Raja kirjeldus koos etappide pikkustega:
Klass1,Klass2=KP1,KP2,KP3,...=Raja pikkus
Näide:H21A,H35=32,33,34,35,36,37,38,39,40,100=8.95=249,350,2130,678,444,1340,780,1230,
654,110,230
4. Vali printer ja väljatrüki kujundus
5. Vali jadaport kuhu ühendad SI juhtjaama ja kui jaam on programmeeritud kiiremale
andmevahetusele, tee märge ka „Kiire lugemine 38400” märkeruutu
Võistluse ajal
1.
2.
3.
4.

Ava SIME ja vali võistluse kaust
Vajuta nupule „SI Lugemine”
Käivita SI kaartide lugemine, vajutades nupule „START”
SI kaartide lugemine
1. Aseta SI kaart SI juhtjaama ja oota kuni andmed maha loetakse (1..5sek)
2. Peale andmete lugemist täidetakse mõned väljad:
1. Kui võistleja andmed on jooksjate failis olemas, täidetakse SI kaardi numbri järgi võistleja
numbri, nime jne väljad
2. Kui SI kaardi numbrit jooksjate failis ei leidu, on võimalik leida võistleja andmeid võistleja
numbri järgi – sisesta numbri väljale võistleja kood/number ja vajuta Enter klahvile. Võistleja
koodi leidmiseks nime järgi vajuta CTRL+F ja vali õige nimi.
3. Vali rada mida võistleja läbis ja vajuta Enter klahvile.
4. Nüüd SIME kontrollib üle raja läbimise ja arvutab tulemuse. Kui kõik on korras vajuta OK nupule.
Kui avatud rada on defineeritud, siis diskvalifitseeritud võistlejad saavad tulemuse avatud rajal.
Peale OK nupule vajutamist tulemus salvestatakse ja trükitakse välja.
5. Kui midagi on valesti, tee parandused
6. Loe kõik tulemused, korrates tegevusi 4a..4d.

Peale võistlust
1. Vajadusel tee tulemuste käsitsi paranduse, kasutades selleks „Redigeeri” vormi. Sealt on võimalik
lisada ka mitte SPORTidendi ajavõtuga võetud tulemusi.
2. Kui arvutit kohapeal ei kasutatud, on võimalik SI tulemused maha lugeda SI juhtjaama mälust.
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3. Väljasta tulemused. SIME pakub 3 formaati : tulemused klasside/radade järgi; tulemused koos
etapiaegadega ja tulemused XML formaadis (kasutatakse IOF XML formaati)
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