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TULOSARKISTOON

Hiihtokilpailujen tulokset on toimitettava Hiihtoliittoon viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä klo 12:00. Tulokset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen webmaster@hiihtoliitto.fi alla olevan ohjeen mukaisessa muodossa.
Sähköpostin tekstiosassa on annettava kilpailun kalenterin-umero, kilpailun nimi,
kilpailupäivä, osallistujien lukumäärä, tulosten web-osoite järjestävän seuran sivuilla
sekä lähettäjän yhteystiedot.
Toimintatapa on edelleen sama kuin mikä oli rankingkilpailujen aikana, mutta sitä on
yksinkertaistettu aiemmasta tiettyjen laajalti käytössä olevien tulos-palveluohjelmien
osalta. Jos käytössänne on
o
o

o

o

ExTime, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ExTimen DAT-tiedosto ja jos otitte väliaikoja,
myös väliaikatiedosto VAJ sellaisenaan.
Pirilän tulospalveluohjelma, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ohjelman tekemä CSVmuotoinen ranking-välitystiedosto. Tammikuusta 2013 alkaen ohjelma osaa tehdä
täsmälleen uuden mallin mukaisen tiedoston. Jos käytätte vanhempaa versiota, varmistakaa
että kilpailun kaikki sarjat. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää myös Pirilän ohjelman
tekemää XML-muotoista siirtotiedostoa, mutta vain silloin, jos oikean muotoisen rankingcsv:n tekeminen ei onnistu.
Webscorer, olemme olleet yhteydessä webscorer-ohjelman valmistajaan, joka on antanut
seuraavan ohjeen:
Käyttäkää seuraavia kenttiä Webscorer ohjelman lähtölistalla:
 Distance = Matka (esim. 5,0 km)
 Category = Sarja (esim. MYL)
 Team name = Seuran nimi (esim. Kouvolan Hiihtoseura)
 Team name 2 = Lisenssinumero (esim. 60303306)
 Valitkaa oikeat vaihtoehdot ajan tarkkuudelle ja pyöristykselle (Edit race info / Race
time precision=1/10 tai 1/100, Finish time rounding = Truncate)
 Kilpailusta tulee siten automaattisesti arkistointiin sopiva tiedosto, kun napsautatte
Webscorer tulossivulla “Lataa editionti tulokset” / “Sarkain-eroteltu TXT tiedosto”.
Tiedosto hiukan poikkeaa csv-tiedostosta, joten mainitkaa sähköpostissa, että kisa
on kellotettu webscorerilla
Jokin muu tulospalveluohjelma, laatikaa ja lähettäkää alla olevan tarkemman kuvauksen
mukainen CSV-muotoinen välitystiedosto:
 Mukana on oltava koko kilpailun täydelliset tulokset eli kaikki sarjat siinä muodossa
kuin ne on hiihdetty. Mukana ovat siis myös lasten sarjat ja ulkomaalaiset
osallistujat.
 Ilman tulosta jääneet hiihtäjät on oltava myös mukana. Näille pannaan ajaksi 0,0 ja
sijoitukseksi kolmella kirjaimella hylkäyksen syy: DNS, DNF tai DSQ. Takaa-ajossa
ulosliputetun ajaksi pannaan LAP ja sijoitukseksi lopullinen sijoitus.
 Jokaisen rivin loppussa on kilpailijan lähtönumero.
 Viestien ja sprinttien osalta on lisäohjeita alla.
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TULOSTEN VÄLITYSTIEDOSTO

Tietueet on rakennettu relaatio-mallin mukaisesti, jokaisella kilpailijarivillä on riittävä
oheistietomäärä kilpailun, sarjan ja kilpailijan tuloksen yksilöimiseksi.
Jokaisen kilpailijan tiedot annetaan omalla rivillään. Rivi päättyy normaaliin rivinvaihtomerkkiin <CR/LF>. Rivit saavat olla vaihtuvanmittaiset, mutta jokaisella rivillä on
tietokenttien järjestyksen oltava sama. Tietojen välisenä erottimena käytetään Excelin
csv-tiedostojen yleistä välimerkkiä puolipistettä (;). Myös rivin viimeisen tiedon jälkeen
on puolipiste. Tiedoston rakenne vastaa muutenkin Excel-ohjelman csv-tallennusmuotoa, jossa koodistona on ISOLatin (windows)-koodisto, ei siis MS-DOS tai OS/2koodisto.
Kilpailijatietojen keskinäinen järjestys on vapaa, saman sarjan kilpailijoiden ei tarvitse
olla peräkkäin, eikä missään tietyssä järjestyksessä. Tietorivien kokonaismäärä on
ilmoitettava toimituksen saatetiedoissa. Kaikki kilpailussa olevat sarjat siis siirretään,
sillä tulosarkistosta halutaan mahdollisimman kattava myöhempiä hakuja varten.
Viesti- ja parisprinttikilpailujen välitystiedostossa on kaksi lisäkenttää, aivan kuten
KILMOkin ilmoittautumistiedoissa, joukkuenumero ja osuusnumero.
Sprinttikisoista toimitetaan jokaisen erän tulokset, koottua yhteistulosta ei tarvita.
TIEDOT
Tietokentät järjestyksessä ovat:
• kilpailun tunniste, kalenterinumero, esim 45
• sarjatunnus, MYL
• kilpailumatka, 15.0
• kilpailutapa, P
• sportti-ID, 28441625
• kilpailijan nimi, Anni Kainulainen
• seuran nimi, Hämeenlinnan Hiihtoseura
• tulos, 14.20,8
• sijoitustieto, 1.
• kilpailijan lähtönumero, 61
Viestin ja parisprintin lisätiedot
• joukkueen yksilöivä joukkuenumero, 1
• osuusnumero, joukkueen kohdalla 0, 1
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MÄÄRITYKSET

KILPAILUN TIEDOT
- Kilpailun tunniste on Hiihtoliiton kilpailun järjestämisoikeuden antamisen
yhteydessä antama kalenterinumero. Tämä tunnus merkitään kilpailukalenteriin ja se
on aina myös mainittava kilpailukutsuissa ja mainoksissa.
- Kaksi (kolme) päiväisissä kilpailuissa numeron perään lisätään kirjaimilla päiviä
erottavat lajit (P=perinteinen tai V=vapaa) tai kisamuodot (SP=sprintti,
PS=parisprintti, R=viesti) erottamaan eri kilpailupäivien tulokset toisistaan.
KILPAILUSARJAN TIEDOT
- Sukupuoli ja ikäraja muodostavat yhdessä sarjan tunnuksen, kuten esimerkiksi
M35, M55, MYL, N35, NYL.
- sukupuoli on sarjan kilpailijoiden sukupuolitieto seuraavasti:
M = miehet; N = naiset
- ikäraja on sarjan ikäluokkaa ilmaiseva numeroarvo kahdella numerolla (tytöt 8
vuotta on siis N08, ei N8) tai poikkeustapauksissa (YL) kirjaimilla ilmaistu sarjan
tarkenne.
- kilpailumatka on matkan pituus kilometreinä, vähintään yhdellä desimaalilla,
erottimena piste. 15.0 km on siis 15.0 ja 7.5 km 7.5. Matkan ilmoittaminen on
tärkeää, koska kaikki saman matkan hiihtäneet yhdistetään kilpailun vertailutietoja
haettaessa (parhaat pohjapisteet ja aikojen keskiarvo).
- kilpailutapa ilmaistaan kahdella merkillä. Yleensä jälkimmäinen merkki on
välilyöntimerkki, kuten P = perinteinen, V = vapaa. Kahta merkkiä tarvitaan
jatkossa takaa-ajokilpailun yhteistuloksissa ilmoittamaan osien kilpailujärjestys,
PV=kilpailu, joissa perinteinen osuus hiihdettiin ensin, VP vastaavasti kilpailuissa
V+P.
KILPAILIJAN TIEDOT
- Sportti-ID on kilpailijan Hiihtoliitolta saama lisenssi- tai skipassinumero, jonka on
tärkein kohdistava tieto. Sen oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Etunollia tai -tyhjiä ei tarvitse käyttää. Kilpailukauden 2003 - 2004 alusta
numerosarjasta käytetään myös nimitystä sportti-ID. Lisenssinumero voi olla jopa 9
numeroa pitkä, tämä muutos tuli SuomiSportin yhteydessä.
– Ulkomaisten kilpailijoiden kohdalla lisenssinumerokentässä käytetään lyhennettä
ULK. Heidän kilpailutuloksensa on myös ilmoitettava. Massahiihdoissa kentän voi
jättää tyhjäksi, jos lisenssinumeroa ei ole tiedossa.
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– Mikäli urheilijan lisenssinumero ei kilpailuhetkellä ole voimassa, arkiston viennissä
urheilija merkitään kilpailun ulkopuoliseksi ja sijoitusta ei siis lasketa eikä näytetä.
- Kilpailijan nimi, maksimissaan 32 merkin mittaisena normaalissa puhekielen
muodossa eli etunimi ensin mainittuna. Nimessä saa esiintyä myös pieniä
kirjaimia. Nimeä käytetään epäselvissä tapauksissa täsmentämään lisenssinumeroa.
- Seuran nimi, maksimissaan 36 merkkiä, seuran virallinen nimi, ei siis lyhenteitä
kuten KHS. Seuran nimeä käytetään epäselvissä tapauksissa täsmentämään
lisenssinumeroa. Jos urheilijalla on tuloksissa eri seura kuin arkistossa oleva vanha
seura, tuloksissa annettu seura korvaa entisen seuranimen.
- Kilpailijan ja seuran nimen erillistä käsin syöttämistä tuloslaskentajärjestelmään on
vältettävä. Ne on joko poimittava suoraan KILMO-järjestelmästä tai käytettävän
tulospalveluohjelman on haettava ne lisenssinumeron perusteella Hiihtoliiton
kilpailun järjestämän käyttöön antamasta lisenssikannasta. Molemmissa nimissä
suositaan pienten kirjainten käyttöä.
- Tulos on kilpailijan loppuaika kymmenysosasekuntien tarkkuudella muodossa,
tt.mm.ss,d, missä tt on tunnit, mm = minuutit, ss = sekunnit ja d on sekunnin
kymmenysosat. Jos aikaa ei ole, on vähintään sekunti- ja kymmenysosakentässä
oltava 0. Sprinttikisoissa tarkkuus on sadasosina.
- Jos kilpailusuoritus puuttuu (poisjäännin=DNS, keskeyttämisen=DNF, tai
hylkäämisen=DSQ takia) tulokseen laitetaan 00.0 ja sijalukukenttään puutteen syy.
Jos kilpailija liputetaan ulos ylösajon takia, tuloskenttään laitetaan LAP ja
sijoituskenttään sijoitus.
– Sijoitustieto on kilpailijan sijoitus sarjan sisällä. Saman sijaluvun saaneilla
toistetaan samaa numeroa. Keskeyttäneiden, poisjääneiden tai hylättyjen sijalukukenttään laitetaan sitä merkitsevä koodi (DNS, DNF, DSQ). Jos kilpailija saa
sijoituksen, mutta tulosta ei ole, sijoituskentässä on ko. sijoitus ja tuloskentässä ajan
tilalla vastaava koodi (LAP, CSP=suoritus keskeytynyt/keskeytetty).
Viestin ja parisprintin lisäkentät:
- Juokseva joukkuenumero yksilöi kilpailussa olevat joukkueet, numerointi voi alkaa
ykkösestä, mutta ei välttämättä tarvitse. Saman joukkueen jäsenillä on oltava sama
joukkuenumero, ja samassa tiedostossa ei muilla joukkueilla saa olla tätä numeroa,
vaikka joukkue olisi eri sarjassa.
- Osuusnumero on kilpailijan osuuden numero, joukkueen omassa tietueessa
osuusnumero on nolla (0). Osuuden urheilijoiden tiedoissa sarjatunnus saa olla
osuuden sarja ja sijoitus urheilijan oma sijoitus osuudellaan. Osuuden urheilijoiden
tulosten summan (osuudet 1..n) tulee olla sama kuin joukkueen tietueen tulos
(osuus = 0)
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