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Dokumentti on kirjoitettu yhtäältä time4results-sovelluksen ja toisaalta Tuloslista.com 

sovelluksen käyttöoppaaksi. 

Dokumentti pohjautuu Kilpailumäärittelyt 2.0 dokumenttiin, josta järjestelmäkohtaiset 

ohjeet on kirjoitettu ja sovellettu sekä time4results’lle että Tuloslista.com’lle. 

Dokumenttia on tarkoitus käyttää vain HIFKn sisäpiirissä eikä tätä ilman kirjoittajan 

lupaa luovuteta ulkopuolisille.  

Micke Nygård, huhtikuu 2020  
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Kilpailumäärittelyt (Tuloslista.com) 

Uuden kilpailun aloittaminen 
Uuden kilpailun perustamiseen liittyvät toimenpiteet ovat oman hakemiston luominen kilpailun mahdollisia 
tiedostoja varten. Suositus on käyttää jaettua Dropbox-hakemistoa. Itse kilpailutietokanta sijaitsee verkkosivuston 
Tuloslista.com alaisuudessa ja on siellä salasanalla suojattuna. Kilpailun määrittely aloitetaan Kilpailukalenteri.fi –
sivustolla siinä vaiheessa, kun ilmoittautumisaika on umpeutunut. 
 
Huomautus: Tässä esitetyt kuvakaappaukset on otettu v.2019 alussa ja ovat voineet muuttua sen jälkeen. Jos näet 
eroja ja toiminnallisuutta, mistä tässä ei puhuta, laita siitä sähköpostia: micke.nygard@elisanet.fi 

 
Kilpailun luonti tapahtuu 
yksinkertaisesti klikkaamalla 
kilpailun hallintasivulla olevaa 
linkkiä (kuvassa ”Avaa kilpailu 
Tuloslistassa”. 
 
→Tämän jälkeen sinua pyydetään 
määrittelemään kilpailulle 
muutama lisätieto: 
 

• Kilpailulle annetaan 
salasana 
 

• Ilmoitat sähköpostiosoitteen, 
johon voit pyytää salasanaa jos 
sen unohdat 
 
 
 
 
 

 

 
. 
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TULOSLISTA.COM –ohjelmiston valikot 
Tarkastellaan tässä vaiheessa hieman järjestelmän valikoita. Aiemmin katselimme miten uusi kilpailun luodaan 

Kilpailukalenterin hallintasivulta.  

Alla oleva kuva kertoo mitä muuta järjestelmästä löytyy. Mustassa palkissa näkyy (pahoittelen ettei näy hyvin) 

ensinnäkin pääosiot, jotka vuorostaan jakautuvat toiminnallisuuksiin ja ne ovat: 

 

VALIKOSSA 

Kilpailu ➔ Avautuu seuraaviin sovelluksiin 

Perustiedot 

Lajien muokkaus 

Ilmoittautumiset 

Numerointi, varmistukset ja ranking 

Eräjaot 

Viestijuoksut 

Kilpailun hallinta 

Tulospalvelu ➔ Avaa näkymän kaikkiin lajihin suoritusjärjestyksessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportit ja tulostus ➔ Keskittyy takahuoneessa tehtäviin, kisaa edeltäviin ja sitä seuraaviin tehtäviin 
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Live ➔ Näyttää kilpailun hetken mukaisen tilanteen näyttämiseen suoraan järjestelmän käyttäjille. Sama tarjotaan 

myös yleisölle live.tuloslista.com -verkko-osoitteessa. 

 

Tulostaulu ➔ osiossa on työkalut kentän videotaululle tulostusta varten (niille kentille, joussa tällainen löytyy) 

Videotaulun ohjaus 

Kirjaudu ulos ➔ lopettaa yhteyden kilpailutietokantaan. 

Näistä enemmän seuraavilla sivuilla.  
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KILPAILU –VALIKKO 

Kilpailun valmisteluvaiheessa käytettävät toiminnot 

Perustiedot 

Kilpailu –valikon alta löydät kilpailun perustiedot. Siinä annat kilpailulle nimen, seuran, päivämäärän, kilpailupaikan 

ja määrittelet kilpailupaikan tyypin; ts. ulkostadion, halli tai jokin 

muu. 

 
Viimeisenä otat kantaa tahdotko avata Live-palvelun heti vai teetkö 

sen myöhemmin. Alussa kannattaa varmaan odotella hieman, että 

kisa on kunnolla alustettu ennenkuin sen tiedot avataan verkkoon 

kaikkien nähtäviksi. Näetkin valmiiksi, mistä suorasta osoitteesta 

live-palvelun löytää myöhemmin ja voit jakaa tämän tiedon muualle 

valmiiksi.  

Ohjelmistossa voi olla määriteltyinä useita kilpailuja, mutta vain yksi 
niistä on auki yhdessä selainikkunassa. Jos sinulla on tarve pitää 
useampaa auki samanaikaisesti avaat uudet ikkunat kullekin.  
 
Tätä on käytetty esimerkiksi tilanteissa, joissa samalta koneelta 
kirjataan tuloksia samanaikaisesti useampaan kuin yhteen 
pöytäkirjaan, niin kuin usein on tilanne nuorempien ryhmien 
kenttälajeissa. 
 
 
 

 

 

Olemassa olevan kilpailun asetusten muuttaminen 

Jo luodun kilpailun asetustietoja (nimi, järjestäjä, kentän tiedot jne.) voidaan muokata suoraan Kilpailun perustiedot –
otsikon alta. Katso edellistä kuvaa. 
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Lajimäärittelyt 

Kilpailun lajit luodaan ja niiden asetuksia muokataan Kilpailu –välilehden alta löytyvän Lajien muokkaus –toiminnon 
avulla. 
 
  
Ohjelman käyttöliittymä koostuu luettelosta ikäryhmiä ja klikkaamalla yhtä pääsee näkemään sillä määritellyt lajit. 

 
 
 
 

 
 
Näet ikäsarjan alla sille määritellyt laji ja kunkin lajin kohdalla näet montako ilmoittautunutta lajissa on sekä 
monestako kierroksesta laji koostuu.  Kierroksina järjestelmä tuntee alla olevan kuvan eri kierrostyyppiä. Valitse 
sopivin. Jos tarvitset useamman kuin yhden kierroksen lisäät sen/ne Lisää kierros valinnalla ja vastaavasti voit  
poistaa niitä Poista kierros 
valinnalla. 
 
Kullekin kierrokselle määrittelet 
milloin lajikierros kilpaillaan ja 
millä karsintaehdoilla siitä 
pääsee seuraavalle kierrokselle (Q/q –parametrit). Esimerkki: Q 0 q12 alkuerässä tarkoittaa että aikojen perusteella 
menee 12 seuraavalle kierrokselle, joka voisi olla välierä. Q2 q2 vastaavalla välierässä tarkoittaisi kummankin 
välierän 2 parasta ja 2 ajoilla loppukilpailuun. 
 
Laji kirjoitetaan kantaan, kun painat Tallenna –painonappia. Jokainen laji käydään näin erikseen läpi. 
 
Lajeja voidaan luoda kilpailuun missä vaiheessa tahansa, myös kilpailun aikana. 
 
Vihje: Kun laji määritetään, kerrotaan samalla lajin aikataulutettu kisaamisaika. Tämä tulee näkyviin pöytäkirjoihin ja 

siirtyy myös maalikameraan ja Live-näytöille. Käytä siis tätä jokaisessa kilpailussa – se selkeyttää ja nopeuttaa 

toimintaa. Mutta – kirjoita aika vasta sen jälkeen, kun olet julkaissut lopullisen aikataulun, sillä aikojen hallinta 

tietokannassa on melko hankalaa ja kokemuksesta tiedän, että virheitä syntyy helpolla!  
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Lajin nimen voi halutessaan muuttaa. Paina ensin valintaa Näytä kaikki toiminnot, jolloin saat yllä olevan näkymän 
lajiin (kuva yllä). Jos sinulla on tarve nimetä laji jollain muulla tavalla, kuin mitä se on alunperin nimetty, voit helposti 
nimetä lajin uudestaan. Jos esimerkiksi kisa on ruotsinkielinen, niin voit sen jälkeen kun olet luonut lajin antaa lajille 
ruotsinkieliset nimet kirjoittamalla esim. ”Längd” ruudun ylälaidassa olevaan lajin nimi -kenttään, jossa lukee ”Pituus”.  

 
Samalla näkymällä määrittelet myös mikäli lajille järjestetään 

joukkuekilpailu eri seurojen osallistujien välillä. 

Tämän käytöstä ei tässä vaiheessa ole kokemusta, mutta 

tuskin se paljoakaan poikkeaa totutusta. 

 

 

Moniottelut 

Otteluiden määrittely alkaa ottelulajien määrittelyillä. Ensin luot laji ottelua varten. Tässä esim T13 kolmiottelu. 

Tämän jälkeen 

määrittelet tarkemmin, 

mitkä lajit kuuluvat 

otteluun, milloin ne 

kisataan aikataulun 

mukaan ja mitä 

laskukaavaa käytetään 

(Aikuiset/Nuoret). Voit 

myös päivittää kaavojen 

arvoja, mutta älä 

kuitenkaan tee sitä! 

 Määrittelyillä kerrotaan 

siis, mistä ottelusta on 

kyse (esimerkkini on T13 

sarjassa 3-ottelu lajeissa 

40m, pituus ja kuula).  

Lajista kerrotaan minä kisapäivänä ja kellonaikana se kisataan. Ruudulla oleva järjestys ei välttämättä vastaa kisan 

järjestystä, mutta kelloaika ratkaisee. Kun talletat ottelun, sen lajit siirtyy muiden lajien joukkoon ja näkyy 

järjestelmän tulostenkirjauksen päänäytöllä.  
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Seuraava askel otteluissa on normaali kansliatoimenpide, jossa otetaan ilmoittautumiset lajeihin – tässä 

tapauksessa kilpailijat merkataan T13 3-ottelu –nimiseen lajiin. Järjestelmä tietää mitkä lajiosuudet sisältyvät 

kolmiotteluun ja osaa sen perusteella tehdä varmistukset ja eräjaot. Laji kisataan niinkuin mikä tahansa muu laji 

(muistaen että kenttälajeissa on ylössuuntaavia hyppyjä lukuunottamatta vain 3 suoritusta ja että juoksuissa 

sallitaan 1 vilppilähtö). Ensin tehdään normaali varmistaminen otteluun. Sen jälkeen tehdään laji kerrallaan eräjako 

ja pöytäkirjat. 

Tulokset kirjataan kuten muissakin lajeissa. Kun laji on valmis otetaan siitä tuloste jossa myös näkyy ottelupisteet 

lajille ja kokonaisottelulle (kuvat time4results-kuva-arkistostani kun en tähän hätään uusia tehnyt): 

  

Sama laji moneen kertaan? 

Joissakin tapauksissa samassa kisassa voidaan käydä sama laji kahtena eri kilpailuna joihin kumpaankin voi 

ilmoittautua erikseen toisesta riippumatta. Esimerkiksi ”Hyvän Tuulen Kisat” sisältää kaksi pikamatkaa. Kun 

ilmoittautumiset halutaan Kilpailukalenterin kautta pitää seuraavat määrittelyt tehdä: 

1. Kilpailukalenteriin ei voi määritellä samaa lajia kahdesti. SUL on myös antanut ohjeen, että 

Kilpailukalenterissa ei saa olla samaa kisaa kahteen kertaan. 

2. Edellä mainitusta johtuen saman kisan toinen samanlainen laji pitää hoitaa käsipelillä ja se tapahtuu 

seuraavasti. 

3. Avataan tulospalvelussa kilpailuun toinen sama laji ja muutetaan sen ikäryhmäksi sellainen jota ei 

kisassa muutoin ole – itse käytän yleensä ikäryhmää 55-vuotiaat (kun se on niin helppo muistaa). Jos 

sinulla on useampi ikäryhmä kakkoslajissa sinun pitää käyttää useampaa tekaistua ikäryhmää jotta 

ilmoittautumiset pysyvät erilään toisistaan. 

4. Mikäli kakkoslajiin pitää voida ilmoittautua erikseen avataan omalle verkkosivulle tiedonsyöttölomake 

jonka kautta voidaan ottaa vastaan ilmoittautumisia kakkoslajiin. Mikäli taas kaikki ykköslajiin 

ilmoittautuneet saavat oikeuden osallistua kakkoslajiin kopioidaan nämä ilmoittautumiset omaksi 

tiedostoksi. (En tässä yhteydessä avaa tätä tämän enempää. Meillä on valmiit excel-taulukot joilla asia 

hoidetaan.) 

5. Kakkoskilpailun ilmoittautumiset muokataan tekstieditorilla (Notepad) ja muutetaan (Replace) 

ilmoittautumisten ikäryhmäksi aiemmin mainittu 55-vuotiaat. 

6. Viedään normaaliin tapaan pääkilpailun ilmoittautumiset tietokantaan. 

7. Viedään sen jälkeen kakkoskisan äsken muokatut ilmoittautumiset samaan kilpailuun. 

8. Muokataan tulospalvelussa kakkoslajin ikäryhmä siksi oikeaksi ikäryhmäksi ja nimetään laji selkeästi 

kakkoskisaksi, esim ”M 100m lähtö 2” 

Hyvän Tuulen Kisat, jonka vuosittain järjestämme, poikkeaa muista siinä, että ilmoittautumiset voi tehdä ikäryhmittäin 

mutta kilpailussa kaikki ilmoittautumiset yhdistetään yhdeksi yleisen sarjan kilpailuksi. Tällöin tehdään ylläkuvatut 

määrittelyt siten, että kaikki ilmoittautumiset eri ikäryhmiin ko. lajissa saavat kuvatun 55-vuotismäärittelyn kohdassa 

3, vaikkakin Kilpailukalenterissa lajissa on useita ikäryhmiä joihin ilmoittaudutaan. 

HUOM: Tuloslista.com –järjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, ettei kisaa luoda Kilpailukalenterin sivulta vaan se 

luodaan käsin verkkosivulla pikamatkan ollessa ”Yleinen” ja kisaan ladataan aiemmin muokattu ilmoittautuneiden 

erätiedosto.  
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Seurapisteet 

Seurapisteiden laskeminen tehdään Raportit- ja tulostus –valinnalla Sijoituspisteet.  
 
Laskenta tehdään kilpailun kaikille lajeille siten, että määritellään miten paljon pisteitä 
saadaan mistäkin sijoituksesta. Kuvassa esimerkki siitä, miten sijoille 1 annetaan 7 pistettä, 
sijoille 2 annetaan 5, 3 → 4, 4 →3, 5→2 ja 6→1. 

Lisäksi valitse näytetäänkö pisteet 
seuroittain vai urheilijoittain.  
 
Viimein valitset ”Hae tulokset” ja 
”Laske pistemäärät” jollon saat 

määrittelysi mukaisen 
seurapistelaskennan 
ruudulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleisurheilupassit ja seurat 

Tulospalveluohjelmistossa käytetään suoraan 
Suomen Urheiluliiton yleisurheilupassirekisteriä, 
joten erillistä lisenssi- tai seurarekisteriä ei 
perusteta tulospalvelusovellusta varten.  
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Kansliassa yleisesti käytettävät toiminnot 

Kansliassa tallennetaan kilpailijat ja viestijoukkueet, suoritetaan kilpailijoiden numerointi, tallennetaan osanoton 
varmistukset sekä tehdään eräjaot ja tulostetaan kilpailupöytäkirjat.  
 
Lisäksi siellä tulostetaan erilaisia raportteja ilmoittautuneista.  

Valikot 

Kansliassa käytettävät kilpailupäivää edeltävät toiminnot löytyvät Kilpailu –valikosta: 
 
Ilmoittautumiset, jossa määritellään ja hallinnoidaan yhden 
kilpailijan ja hänen lajinsa tiedot. 
 
Eräjaot, jolla kilpailijat sijoitetaan annettujen kriteereiden mukaan 
eriin ja heidän suoritusjärjestyksensä tai juoksurata määrätään. 
 
Viestit, jolla hallinnoidaan viestijoukkueita ja joukkueen 
juoksujärjestyksiä. 
 
Viimeinen valinta Kilpailun hallinta ei kuulu kanslian tehtäviin ja on 
dokumentoitu ylempänä. 
 
 
   
 
  

 

Ilmoittautumisten tallentaminen 

Tallentaaksesi ilmoittautuneita valitse Ilmoittautumiset Kilpailu-valikon alta. 
 
Toiminnon päänäkymässä näkyy ruudun 
vasemmalla puolella urheilijan haku joko 
lisenssirekisteristä tai ilmoittautuneiden 
urheilijoiden joukosta. Oikealla puolella on 
kentät, joilla urheilija, jolla ei ole voimassaolevaa 
kilpailulisenssiä, voidaan syöttää mukaan 
ilmoittautuneiden joukkoon. 
 
Tällä ”Ilmoittautumiset”-ruudulla et pääse 
katsomaan ketkä urheilijat on ilmoitettu mukaan 
vaan näytölle tuodaan joko 1. Ilmoitetun 
urheilijan tieto tai 2. Lisenssissä olevan urheilijan 
tieto. 
 

Etsi siis urheilija kirjoittamalla hänen nimestään jotain ja 
valitse hänet listalta (Valitse urheilija). Ellei häntä ole 
listalla, hänellä ei ole lisenssiä, ja jos hänet hyväksytään 
mukaan, hänet pitää ilmoittaa ruudun oikealla olevien 
kenttien avulla mukaan ilmoittautuneeksi. 
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Kun kilpailija on lisätty, voidaan kilpailijalle lisätä laji tai lajit johon/joihin hän osallistuu. Kas näin: 

 
Esimerkissä Heikki Chen 
ilmoitettiin mukaan käsin 
syöttämällä ja hänet 
ilmoitettiin lajiin P15 60m. 
Hänelle voisi – ja pitäisi – 
myös kirjata ennätys ja 
kauden paras, mutta jätän sen 
tietämättömyyttäni tekemättä. 
Normaaliolosuhteiisa 
juoksulajeihin on hyvä 
etukäteen kaivaa esiin 
vähintään kauden paras (SB) 
tulos, sillä sen perusteella 
tehdään eräjako. 
 

 

 

 

 

Ilmoittautumiset konekielisinä (osana Kilpailun hallintaa) 

Kun käytät Kilpailukalenteri.fi :n palveluja voit luoda kilpailun ja ottaa siihen valmiiksi mukaan kaikki 

ilmoittautuneet ilmoittautumisajan umpeuduttua. 

Jos tahdot, voit myös käyttää 

Kilpailukalenterista lähetettävää 

erätiedostoa ja luoda siitä 

olemassaolevaan kilpailuun osallistujat. 

Tämä tehdään Kilpailu →Kilpailun 

hallinta –toiminnolla. 

Tätä menettelyä käytät, jos tahdot käsin 

muokata ilmoittautuneiden tiedostoa 

esim. yhdistelemällä ikäsarjoja 

tulospalveluun. 

Kilpailun hallintaan kuuluu myös lajien 

vienti maalikameraan, salasanan 

vaihtaminen ja koko kilpailun 

poistaminen. 

Näitä kaikkia pitää käyttää harkiten, sillä 

voit aiheuttaa arvaamatonta harmia, jos esim vaihdat salasanan ja unohdat kertoa siitä käyttäjille tai jos 

epähuomiossa poistat koko kilpailun. 

Kaiken kaikkiaan tämä on vaarallinen toiminto, jota ei ole tietosuojattu mitenkään. 
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Kilpailun ulkopuoliset ilmoittautumiset 

Toinen tiedosto joka saadaan Kilpailukalenterista on nimeltään ”kilpailun_ulkopuolella” ja se sisältää tiedot niistä 

kilpailijoista, jotka ovat 

ilmoittautuneet 

ikäsarjaan, joka ei ole 

heidän omansa 

lisenssitietojen mukaan. 

Tämähän voi olla ihan OK 

mutta pitää kuitenkin 

tarkistaa käsin muutama 

juttu: 

Osallistua vanhempaan sarjaan voi, jos omassa sarjassa ei kisata ko. lajia. Kilpailujohtaja antaa luvan osallistua joko 

kilpailun ulkopuolisena tai kilpailuun kuuluvana. Osallistua nuorempaan sarjaan voi samalla perusteella tehdä vain 

kilpailun ulkopuolisena. 

Mikäli osallistuminen on kilpailun ulkopuolisena, niin ko. 

kilpailijan lajiin on käytävä merkitsemässä tämä kilpailun 

ulkopuolella tapahtuva suoritus rastittamalla valintaruutu 

”KUP” ko. urheilijan lajin kohdalla. 

HUOM: Kilpailun ulkopuolisuus näytetään 

pöytäkirjan oikeimmanpuolisessa sarakkeessa 

”KUP” ja tämä on parannus time4results-

järjestelmään. Katso esimerkistä 5. radan 

Josefina Kass →. 

 

 

 

 

Kenttälajeissa joissa ratkotaan kolmelle viimeiselle kierrokselle päässeet, tulee varmistaa, ettei ulkopuolinen 

vahingossa vie kilpailuun osallistujan paikkaa! Usein ulkopuolisilta evätään pääsy kolmelle viimeiselle kierrokselle 

mutta kilpailunjohtaja / lajijohtaja voi tehdä päätöksen yhdeksännestä loppukilpailijasta harkintansa ja urheilijan 

pärstäkertoimen (tuloksentekopaineen) mukaan, kunhan muut kilpailijat eivät etukäteen vastusta tätä. 
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Viestijoukkueiden ilmoittautuminen 

 
Viestijoukkueet-toiminnossa hallinnoidaan viestijoukkueita ja niihin liittyvien urheilijoiden juoksujärjestystä.  
 
Ylläolevan kuvan vasemmassa laidassa valitaan, mistä viestilajista on kyse. Lajiin ilmoitetut joukkueet näytetään 
kuvan keskellä ja listalta valitun joukkueen juoksijat näytetään oikealla. 
 
Valitsemalla Muokkaa pääset lisäämään juoksijoita joukkueeseen. Lisäys tehdään yleensä juoksujärjestyksessä.  
 
Jos käytät tablettia ja teet virheen niin poista ja lisää uudestaan oikeassa järjestyksessä, sillä osallistujien 
järjestelyssä on toivomisen varaa. 
 
Pääset myös käsittelemään Joukkueen kokoonpano erissä –toiminnolla tietoja tarkemmin: 

 
Tällä näytöllä voit järjestellä 
joukkueen osallistujat tarraamalla 
juoksijan nimeen ja siirtämällä hänet 
halutulle paikalle. 
 
Tämä ei toimi tabletti-laitteella. 
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Kilpailijoiden numerointi  

Koko kannan numerointi yhdellä kerralla tehdään keskitetysti Toiminnot-valikon alta. Oletusarvoisesti kisassasi on 

pinkasta otetut käyttämättömät numerolaput ja määrittelet ensimmäisen käytettävän numeron. Jos sinulla ei ole 

ehjää numerosarjaa, voit 

määritellä myös ne numerot 

jotka sinulla ei ole käytössäsi 

antamalla nämä ohitettavat 

numerosarjat , esim 1-17, 

207-218 ja 311-334.  

Voit ohjata numerointia niin, 

että se tehdään Lajeittain tai 

Urheilijoittain. Voit myös 

kertoa miten lajittelu tehdään 

numeroinnin yhteydessä; 

Urheilijan nimen mukaan tai 

Seuran nimen mukaan. 

Yksittäisten lajien, kuten 

pitkät juoksut tai kävelyt, 

osallistujat voidaan 

numeroida käsin ja tätä tapaa 

suosittelen normikisoihin 

mikäli ainoastaan pitkissä juoksuissa käytetään numeroita. Esimerkin sinisellä ympyröity T11 1000m numerointi. 

Varmistukset 

 Valinnalla tuotat listan varmistusten kirjaamista varten.  
Kilpailusta riippuen varmistuslistat tulostetaan joko 
kilpailukansliaan, johon kilpailijat tulevat varmistuksensa 
antamaan tai tulosteeksi ilmoitustaululle, johon kilpailijat 
omaehtoisesti käyvät merkitsemässä varmistuksensa.  
 
Varmistukset syötetään listojen mukaan laji kerrallaan 

Kilpailu→Numerointi, varmistukset ja ranking valinnan alta 

allakuvatulta ruudulta. 

Itse käytän varmistuslistoissa toisenlaista lähestymistapa 
excel-taulukon avulla, sillä järjestelmän varmistuslista tulee 
aina lajien mukaan nousevassa järjestyksessä, eikä niissä näy 

valmiiksi tulostettuna varmistusajan 
umpeutumisajankohtaa. Oma ratkaisuni 
perustuu käsiohjelman tuottamiseen 
tekstitiedostona ja sen siirtämiseen 
valmiiseen excel-pohjaan, jossa myös 
kaikki lajit aikatauluineen on esitettyinä. 
Tästä meillä on olemassa oma 
dokumentaationsa, jota en tähän 
käsikirjaan lähde toistamaan. Samaa 

käytän aiemmin kuvaamassani käsiohjelmatulosteen teossa. 
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Ranking-tietojen käsittely 

Säännöt ottavat kantaa tapaan, jolla urheilijoille arvotaan rata- ja eräjärjestykset. Kilpailusta riippuen menettely on 

joko tiukka tai väljempi. Säännöt kuvaavat tiukimman mahdollisen, eli kansainvälisten mestaruuskilpailujen 

periaatteen hoitaa asia. 

Näin sanoo säännön kohta 166 kohta 3 vapaasti kirjoitettuna, jonka lisään tähän taustalukemiseksi: 

Sijoittaminen eriin 

Ensimmäiselle suorituskierrokselle (alkueriin) kilpailijat sijoitetaan eriinsä käyttäen siksak−jaottelua, jonka pohjana 

on ranking−lista, joka on laadittu kilpailijoiden aiempien, ennalta sovitun ajanjakson sisällä saavuttamien tulosten 

mukaan. (=SB) 

Kilpailutilanteessa tehdään siis ranking-listaus joka määrittelee miten kilpailija siksak (zigzag)-

laskennassa sijoitetaan erään. Eräjako pyrkii hajoittamaan nopeimpien tilastoaikojen haltijat eri eriin. 

Ranking-lista asetetaan yleensä julkiseksi ja usein valmentajat tuovat kilpailuneuvoston käsiteltäväksi 

ehdotuksensa siitä miksi oma suojatti pitäisi olla korkeammalla ranking-listalla kun kilpailijat jaetaan 

alkueriin. 

Ensimmäisen suorituskierroksen jälkeen kilpailijat tulee jakaa seuraavien kierrosten eriinsä alla kuvattua menettelyä 

noudattaen: 

Juoksumatkoilla 100 m:stä 400 m:iin ja viesteissä  4x400 m:iin asti jaottelun tulee perustua aina edellisen kierroksen 

sijoituksiin ja aikoihin. Tätä tarkoitusta varten kilpailijat tulee asettaa ranking−järjestykseen seuraavasti: 

nopein erävoittaja 
toiseksi nopein erävoittaja 
kolmanneksi nopein erävoittaja, jne. 
nopein toiseksi sijoittunut 
toiseksi nopein toiseksi sijoittunut 
kolmanneksi nopein toiseksi sijoittunut, jne. (ja listan päätteeksi  
nopein ajalla jatkoon päässyt 
toiseksi nopein ajalla jatkoon päässyt 
kolmanneksi nopein ajalla jatkoon päässyt, jne. 

 
Muilla juoksumatkoilla tulee eräjakojen laatimiseen edelleen käyttää juoksijoista alun perin laadittua (ensimmäistä) 
ranking−listaa, jota on tarkistettu vain siltä osin, mitä juoksijat ovat parantaneet tuloksiaan edellisillä kierroksilla. 

 
Sen jälkeen kilpailijat sijoitetaan eri eriin siksak−jaottelua käyttäen. Esim. kolmeen erään jakaminen tapahtuisi 

seuraavasti: 

 

A: 1 6 7 12 13 18 19 24 

B: 2 5 8 11 14 17 20 23 

C: 3 4 9 10 15 16 21 22 

 

Erien A, B ja C juoksujärjestys tulee aina ratkaista arpomalla ja vasta sen jälkeen, kun niiden lopulliset kokoonpanot 

ovat selvinneet. 

Yllämainittu tapahtuu järjestelmän toimesta automaattisesti. Sen sijaan rata-arvonta tehdään 

käsipelillä seuraavien ehtojen mukaisesti: 
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Rata-arvonnat 

Juoksumatkoilla 100 m:stä 800 m:iin ja viesteissä 4x400 m:iin asti, kun kilpailu käydään useampana kierroksena, 

radat arvotaan seuraavasti: 

Ensimmäisellä kierroksella (alkuerissä) kaikkien kilpailijoiden radat arvotaan yhtäläisesti; 

Seuraavilla kierroksilla kilpailijat asetetaan ranking−järjestykseen edellisen kierroksen perusteella  

Tämän jälkeen suoritetaan kolme arvontaa: 

Yksi arvonta, koskien ratoja 3, 4, 5 ja 6, kyseisen erän neljälle ylimmäksi rankeeratulle urheilijalle tai 

joukkueelle; 

Toinen arvonta, koskien ratoja 7 ja 8, kyseisen erän viidenneksi ja kuudenneksi rankeeratulle 

urheilijalle tai joukkueelle; ja 

Kolmas arvonta, koskien ratoja 1 ja 2, kyseisen erän kahdelle alimmaksi rankeeratulle urheilijalle tai 

joukkueelle. 

lAAF:n alaisissa kilpailuissa yli 800 m:n pituisilla matkoilla, yli 4x400 m:n pituisissa viesteissä sekä missä tahansa 

kilpailussa, joka voidaan juosta suoraan loppukilpailuna, kaikki radat tai lähtöpaikat tulee ratkaista yhtäläisellä 

arvonnalla. 

Jatkoonpääsy 

Kaikissa karsintakierrosten vaiheissa, vähintään ensimmäisen ja toisen erässään tulee päästä jatkoon, ja on 

suositeltavaa, että aina kun se vain on mahdollista, vähintään kolme parasta pääsisi jatkoon. 

Vähimmäisajat erien välillä 

Aina kun se vain on mahdollista, tulee edellisen kierroksen viimeisen erän ja seuraavan kierroksen ensimmäisen 

erän (tai loppukilpailun) väliin jättää vähintään seuraavan pituiset lepoajat: 

200 m:iin asti: 45 min 
yli 200 m, aina 1000 m:iin asti: 90 min 
yli 1000 m: Ei samana päivänä. 

Ranking-tiedon päivitys.  

Avaa Kilpailu→ Numerointi, 

varmistukset ja ranking –

toiminto ja valitse se laji jota 

käsittelet.  

Aseta ranking automaattisesti 

SB-tiedon mukaisesti. Säädä 

tarvittaessä kilpailijan ranking-

sijoitusta asettamalla hänelle 

käsin ranking-arvo, jolla hänet 

sijoitetaan paremmus-

järjestykseen.  
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Eräjaot 

Varmistusten (ja ranking-määritysten) jälkeen tehdään lajin eräjako Kilpailu → Eräjaot. 
 
Ensin valitaan aina laji ja kierros. 
Jos lajissa on useampi kuin yksi 
kierros, eräjako tehdään 
kierrosten edistymis-
järjestyksessä. Eli ensin on 
jaettava alkuerät, ja tulosten 
tallennuksen ja 
jatkoonpääsijöiden karsimisen 
jälkeen voidaan vasta tehdä 
eräjako seuraavalle kierrokselle. 
Jatkoonpääsytoiminnosta 
tarkemmin jäljempänä. 
 
Kun eräjako on tehty, niin se 
tallennetaan ja tulostetaan 
pöytäkirjat. 
 
Lajin valintaikkunan taulukossa 
on lajien ja kierrosten lisäksi lajin 
päivämäärä ja kellonaika milloin 
kisa käydään.  
 
 

 
Tulospalvelun ohjausnäytöllä käy ilmi, missä tilassa ko. lajin kierros milloinkin on: 
 
 
 
Eräjako tehdään lajin kierros kerrallaan. Ensin valitaan jaettava laji ja sen jälkeen parametroidaan, miten jako 
tehdään: (Kun laji on valittu, ohjelma tarkistaa lajin tilanteen ja asettaa valinnat pitkälti tämän tiedon mukaan. 
Valinnat on kuitenkin syytä tarkistaa) 
 

1. Päätetään otetaanko vain 
varmistaneet vai kaikki urheilijat. 
 
2. Määritellään miten monta 
erää muodostetaan. 
 
3. Määritellään mikä on 
ensimmäinen (sisin) rata jota 
käytetään. 
 
4. Kerrotaan montako rataa on 
käytössä tällä kierroksella. 
 
5. Valitaan jakotapa: käytetään 
normaalisti IAAF:n sääntöjen 
mukaista zig-zag-tapaa. Eli 
tällöin tuloksena saadaan 
rankingperusteen mukaiset 

tasaiset erät. ”Täyttö” on toinen yleisesti käytetty. Sitä käytetään silloin kun kilpailu käydään suoraan loppukilpailuna 
niin, että etukäteen parhaiten rankkeeratut ovat yhdessä, yleensä viimeisessä erässä. 
 
6. Valitaan erien keskinäinen järjestys, joka on Satunnainen, A-B-C tai C-B-A.  
A-B-C sijoittaa parhaat ensimmäiseen erään, C-B-A taas parhaat viimeiseen erään ja Satunnainen arpoo urheilijat 
eriin. 
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7. Valitaan miten radat jaetaan erän puitteissa: 
Parhaat keskiradoille on tyypillinen valinta kun omilla radoilla juostaan.  
Parhaat sisäradoille käytetään yleensä kaarilähdöissä 
Satunnainen 
 

 
8. Kerrotaan millä tiedolla asetetaan kilpailijat paremmuusjärjestykseen:  

Rank-arvo kertoo, että käytämme aiemmin käsittelemäämme ranking-arvoa. 
Tilasto (SB) ohjaa meidät SB-tietojen mukaiseen järjestykseen. 
Edellinen kierros käyttää lajin edeltävän kierroksen tuloksia paremmuusjärjestyksenä. 
Urheilijan/joukkueen nimi esimerkiksi koululaiskisoissa tai vastaavissa voidaan halutessa 
myös käyttää jakavana tekijänä (Huom: ei toimi kenttälajeissa) 
Seuran nimi valinnalla puolestaan saadaan seurat jaettua helposti tasan eri eriin 
 

Eri jakotapa-esimerkkejä: 
 

• Erien järjestys C-B-A ja jakotapa Täyttö tuottaa eräjaon, jossa käänteisessä 
paremmuusjärjestyksessä juostaan suora loppukilpailu niin, että parhaat ajat menevät 
viimeiseen erään. Ranking-arvoksi valitaan Rank-arvo. Rata-arvontana käytetään yleensä 
tällöin Parhaat keskiradoille. 
 

• Erien järjestys Satunnainen, jakotapa Zig-Zag on tyypillinen alkueräjärjestely. Rata-
arvontana käytetään yleensä tällöin Parhaat keskiradoille. Ranking-arvoksi valitaan Rank-
arvo. 
 

• Jatkokierroksilla käytetään yleensä erien järjestys Satunnainen, jakotapana Zig-Zag ja 
ranking-arvona Edellinen kierros. 
 

• Kenttälajissa on yleensä vain yksi ryhmä, lopuilla asetuksilla ei ole merkitystä. 
 

 
Kun valinnat on tehty, paina Jaa eriin ja aseta radat-nappia jolloin valittujen osallistujien jako tapahtuu antamillasi 

muodostusperusteilla. Näet sen listana näytöllä, johon vielä voit vaikuttaa.  

Listassa on nyt eriin jaettavista kilpailijoista rankingperusteen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Eli 

kyseessä on ehdotus eräjaoksi, jota voit muokata ennen varsinaista erä- ja ratajakoa. Taulukon vasemmassa 

reunassa on ehdotettu erä- ja ratanumerot.  

Eräjakoehdotuksen muokkaaminen 

 
Erinäisistä syistä, kuten esimerkiksi arvonta, johtuen voi olla tarpeen muuttaa ohjelman ehdottamaa eräjakoa – 
esimerkiksi silloin, jos saman seuran kilpailijat on siirrettävä eri eriin tai jos empiirisesti tiedetään urheilijoiden 
suoritustasosta enemmän kuin tilastotiedot antavat ymmärtää. Isoissa kisoissa on myös mahdollista, että kilpailun 
ylituomari julkaisee ranking-listan, jota kisan erävaiheessa noudatetaan. 
 
Rankingiä ja samalla siitä johdettavaa eräjakoa muutetaan päivittämällä kilpailijan ranking-arvoa.  
 
Jos eräjakoehdotus on asianmukainen ja tarvittavat muutokset tehty, painetaan Talleta eräjako – nappia.  
 
Jos eräjako on tehty jo aiemmin ja palataan tekemään muutoksia, voidaan siirtyä suoraan tälle näytölle.  
Huom! Eräjakomuutokset on tallennettava Hyväksy ja tallenna –napilla. 
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Tulosten tallennus 
Tulospalvelu-valikosta käsin valitset aina sen lajin, jonka tuloksia kirjaat. Lajit on luokiteltu tilansa mukaan eri 
värisiksi ja vaaleansinistä haemme. Se kuvaa lajia, jonka eräjako on tehty, mutta tuloksia ei vielä ole aloitettu 
kirjaamaan.  

 
Seurataan siis tässä 
dokumentissa 
esimerkkinä T9 40m 
Loppukilpailua. 
 
 

 

 

 

 

 

Juoksulajit 
Olemme valinneet lajin ja nyt valitaan erä. 
 
Juoksujen tulokset haetaan pääsääntöisesti suoraan maalikamerasta. Valitaan siis Maalikamera 

 
 
Saadaan ponnahdusruutu, jossa pyydetään meitä 
valitsemaan se erätiedosto, johon maalikamerassa 
on tallennettu tämän erän tulokset (katso 
tarkemmin teknistä osaa dokumentin 
loppupuolella). 
 
Sitten kun tämä on ladattu, siirrytään seuraavaan 
erään ja toistetaan edellämainittu. 
Viimein kun koko laji on syötetty, merkitään laji 
valmiiksi ja tulostetaan tulokset → ripustettavaksi 
ilmoitustaululle. 
 
Käsiajat syötetään seuraavassa muodossa: 8,5h 
joka tarkoittaa 8 ja puoli sekuntia poiketen 
sähköajan tarkasta 8,50. 
 

Ajatus käytännön järjestämisestä: Olisi kokonaisuuden 
kannalta kaikkein fiksuinta että maalikamerapisteessä myös 
tallennettaisiin erien tulokset. Tällöin saamme oaremman 
varmuuden sille, että tulostiedoston nimeäminen ei aiheuta 
väärinkäsityksiä. Tämä myös tarkoittaa että erien 
ajoituslaskennassa pitää varata aikaa myös tähän, jolloin 4 
minuuttia per erä on ehdoton minimi. 
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Kenttälajit 

Yleistä kenttälajien tulosten tallennuksesta 
Kenttälajeissa voidaan valita, syötetäänkö vain paras tulos, kilpailijan koko sarja kerralla (takahuoneen 
keskitetyssä tulospalvelussa) vai tallennetaanko tuloksia kierroksittain (laitteellasi suorituspaikalla, mikä myös on 
suositeltu tapa toimia).  
Kun olet avannut lajin syöttämistä varten, vaikutat itse järjestykseen, miten tulokset syötät; valitsemalla itse, kenen 
tuloksen seuraavaksi syötät. Ohjelmisto valitsee Enterin jälkeen aina seuraavan urheilijan saman suorituskerran 
tuloksen, johon se ehdottaa, että syötät tiedon. Kun suorituskierros on valmis, siirrät käsin tuloskirjauksen seuraavan 
sarakkeen ensimmäisen urheilijan kohdalle. 

Ohjelmisto ei siis seuraa syötätkö 
oikealle henkilölle tiedon, joten 
sinun on oltava tarkka tässä. 
 
Varmin tapa välttää tasatilanteet 
(sikäli kun kilpailijoilla ei ole 
täysin identtistä sarjaa) on 
syöttää kilpailijan kaikki 
suoritukset. Ota siis se tavaksi 
niin vältyt paljolta vaivalta. 
 
Kierroksittain tallentaminen 
Tältä näyttää tilanne kun avaat 
lajin paikanpäällä syöttämistä 
varten .  
 
Näet kaikki kisaajat ja heidän 
tähän mennessä saamansa 
tulokset. (Oheinen ohje pätee 
kaikille muille kenttälajeille, paitsi 

korkeuteen tai seipääseen. Näistä on oma kohtansa alempana.) 
 
Kun kolme ekaa kierrosta on suoritettu ratkaistaan, ketkä pääsevät kolmelle 
viimeiselle kierrokselle. Sen teet avaamalla Erikoistoiminnot ja valitsemalla 
siitä Käännä suoritusjärjestys. 
 
Saat ponnahdusikkunan, jolla parametroit, ketkä menevät jatkoon. 
 
Kisa jatkuu, ja seuraavaksi kahdeksanneksi paras saa vuoron. Kisa jatkuu 
yksi kerrallaan, kunnes viimeisellä suorituskierroksella kolmannen kierroksen 

jälkeen johtanut saa suorituksensa tehtyä.  
 
Kisa on kisattu. 
 
Muistithan oikeat merkinnät: väliinjättö = ’-’, 

yliastuttu/pudotus = ’X’, ylitys 

(korkeus/seiväs) = ’O’ (ei nolla). 

Muista myös tuulimittarilukemat niissä 

lajeissa joissa tuuli mitataan! 
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Eri kenttälajien syötön erikoisuudet 

Korkeus ja seiväs 

Korkeus- ja seiväskisassahan kukin vuorollaan hyppää samasta korkeudesta. Jotta tähän päästään pitää määritellä 

millä korkeuksilla hypyt tehdään. Se tapahtuu aina uuden kierroksen alkaessa kirjoittamalla syöttökenttään 

seuraavaksi hypättävän korkeuden 

Lisää xxx cm valinnalla. 

Suosittelen että et kirjaa 

korotusvälejä etukäteen, vaan elät 

”kädestä suuhun” tämän kanssa.  

Usein yhdistetään kisaan monta 

sarjaa ajan säästämiseksi. Tällöin 

avaat tuloslista.com –palveluun 

toisen selainikkunan, avaat kisan 

siihen ja pidät sitä (tai niitä) auki 

rinnakkain, jolloin sinulla ei kulu aikaa 

lajinvaihtamiseen. 

 Tältä voi näyttää, kun laji on kisattu 

loppuun. 

 

 

 

 

Jatkoonpääsy 

 
Yleistä jatkoonpääsyn määrittelyistä 
Jatkoonpääsymäärittelyitä tarvitaan, kun lajissa on vähintään yksi karsintakierros ennen finaalikierrosta. Kierrokset 
määritellään Lajissa. 

Juoksulajeissa on huomioitava erien määrä 

karsintakierroksella, erien määrä seuraavalla kierroksella 

sekä juoksuratojen määrä. Jotta kilpailijat saadaan 

karsittua kierrokselta seuraavalle, on kullekin kierrokselle 

määriteltävä kuinka monta kilpailijaa pääsee jatkoon 

erästään sijoituksen perusteella (Q-kenttä) ja kuinka 

moni näiden jälkeen pääsee jatkoon ajan perusteella (q-

kenttä). Nämä tiedot voidaan tallentaa etukäteen Lajeille.  

Jatkoon pääsevien selvittäminen – juoksulajit Kun 

karsintakierroksen kaikki erät on juostu ja tulokset 

tallennettu, ovat jatkoonmenijät jo merkattuina tuloksissa. 

Jatkoon pääseviä kilpailijoita karsiessaan ohjelma 
samalla laskee kilpailijoille ns. rankingin perustuen 
jatkoonpääsyjärjestelmään. Eli esimerkiksi 

pikajuoksussa, jossa jatkoonpääsy on määritelty niin, että sijoitusten perusteella jatkoon pääsee 4 parasta/erä + 4 
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aikojen perusteella, nopein erävoittaja on rankingin paras, toiseksi nopein erävoittaja on toiseksi paras jne. 
Seuraavaksi tulevat erien toiseksi parhaat ja viimeiseksi aikojen perusteella jatkoon päässeet. 
 
Tällä rankingjärjestyksellä on merkitystä seuraavan kierroksen eräjakoa ja rata-arvontoja tehtäessä. Jatkoon 
päässeiden ranking on Eräjaot -toiminnon eräjakolistassa, jossa sitä voidaan käyttää tarkistamaan, että seuraavan 
kierroksen erät on jaettu ja radat on arvottu oikein. 
 
Kenttälajeissa määritellään karsintaraja, jonka ylittämällä kilpailija pääsee loppukilpailuun. Normaalisti jatkoon 
pääsee vähintään 12 karsinnan parasta, ellei karsintarajan ylittäneitä ole vähintään 12. Kenttälajien osalta 
karsintaraja tallennetaan sille varattuun kenttään. Vähintään jatkoon pääsevien määrä määritellään q-kenttään. 
Niitä pääsee muuttamaan Lajin tietoihin. 

Jatkoon pääsevien selvittäminen – kenttälajit 
Karsintakilpailun päätyttyä jatkoon pääsevät on valmiiksi merkitty tulostiedoissa, jonka perusteella seuraava kierros 
tehdään.  
 
Kun karsintakierros on saatu valmiiksi ja jatkoon pääsijät selville, voidaan edetä tekemään seuraavan kierroksen 
eräjakoa. 
 
Mikäli jatkoonpääsijöitä pitää muokata, tehdään se Lajitietoihin.  

Jälki-ilmoittautumiset 
Vaikka kuinka yrittäisimmekin, niin aina tulee kilpailun yhteydessä jälki-ilmoittautuneita. Jälkkärit voi parhaimmassa 

tapauksessa syöttää Kilpailu→Ilmoittautumiset -toiminnolla, niinkuin mikä tahansa ilmoittautuminen, ennenkuin 

eräjaot tehdään. Jälki-ilmoittautumiset maksavat yleensä enemmän kuin tavalliset ilmoittautumiset. Sinun pitää 

erikseen pitää kirjaa näistä jälkilaskentaasi varten. Tähän tarkoitukseen ei löydy valmista raporttia vaan 

kekseliäisyydellä ja käsiohjelmatulosteella saadaan excelin avulla tehtyä analyysit niistä, jotka ovat tulleet uusina 

johonkin lajiin. 

Mutta sitten on ne poikkeustapaukset. 

Jälki-ilmoittautumiset kesken käynnissä olevan kilpailun 
Kenttälajeissa tehdään usein niin, että eräjaot ja pöytäkirjat tuotetaan edeltävänä päivänä valmiiksi ja muutokset 

niihin (poisjäännit tai jälki-ilmoittautumiset) tehdään kilpailusihteerin toimesta suorituspaikalla. 

Juoksulajeissa käy taas aika-ajoin niin, että kilpailija vaan ilmaantuu lähtöviivalle ja sanoo unohtaneensa varmistaa 

osallisumisensa. Shit happens! Me järjestämme kilpailut urheilijoille ja varsinkin nuoremmissa sarjoissa katsomme 

sormien läpi tällaisia kömmähdyksiä. Mutta miten kilpailija otetaan mukaan kisaamaan? Nopea vastaus 

kysymykseen on, että työläällä tavalla, mutta se onnistuu. Näin se tehdään:  

1. Syötetään tarvittaessa Ilmoittautuminen jälki-ilmoituksen tekijälle (urheilija lisätään tarvittaessa kantaan ja 

hänet ilmoitetaan ko lajiin mukaan) 

2. Avataan lajin Varmistusnäyttö ja varmistetaan ko. urheilja (tai merkataan hänet lajiin lisäämisen yhteydessä 

varmistetuksi) 

3. Avataan eräjako lajille ja etsitään ja päivitetään käsin vapaa rata jälkkärin tehneelle. HUOM: Tarkoitus ei ole 

tehdä uutta eräjakoa jossa kaikki muuttuu vaan etsiä erä johon kaveri mahtuu mukaan ja sijoittaa hänet sen 

radalle) 

4. Talletetaan eräjako. 

5. Luodaan uudet kameratiedostot jotka ladataan kameralle, jossa ne otetaan vastaan ja aktivoidaan. 
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Tulosteet 

 
 
Kun kaikki ilmoittautumiset ovat järjestelmässä ja kun kaikki kilpailijat ovat saaneet kilpailunumeronsa, voit tulostaa 
listoja kilpailuun ilmoittautuneista. Valinnan Raportit ja tulostus alla sinulla on seuraavat tulosteet käytössäsi:  
 

Pöytäkirjat 

Pöytäkirjatulosteet valinnalla saat näkyviin kaikki kisan lajit jaettuna kahteen osaan: yläosassa kaikki lajit, joissa 
erät on jaettu ja pöytäkirjat on mahdollista tulostaa – sekä alaosa jossa kaikki eräjakoa vielä odottavat lajit. 

 
Yläosan lajien valintaa helpottamaan on luotu 
muutama pikavalinta. Aina voit käsin ruksata sen 
tai ne lajit joista haluat tuottaa pöytäkirjat. 
 
 
Kilpailupöytäkirjat voidaan tulostaa kun eräjako 

on tehty. Mieti monta kopiota pöytäkirjoista 
tehdään? Se ratkaistaan kun edessämme on PDF-
tuloste. Mieti mihin pöytäkirja tulostetaan? Voit 
hyvin tarkastaa sisällön ottamalla pöytäkirjan 
kuvan ruudulle. Voit tuottaa pöytäkirjan PDF:nä, 
jos esim. sinulla on jokin keskitetty 
tulostuspaikka johon pöytäkirjat voi lähettää 
tulostettavaksi. 

Tulosteen kieli   

Huomaatko että kaikki tähän mennessä on 

tapahtunut suomenkielellä? Ikävä kyllä järjestelmässä ei 

ole mitään tukea muunkielisille tulosteille.  
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Käsiohjelma 

Käsiohjelma tuottaa sinulle listan ruudulle, 
joka sinun pitää kaapata joko PDF-muotoon 
tai tekstinä. Voit vaikuttaa järjestykseen, jolla 
käsiohjelma listataan lajin sisällä: Numeron 
mukaan, Sukunimen mukaan, Etunimen 
mukaan tai Seuran mukaan.  
 
Käsiohjelma tulostuu ikäryhmittäin lajeittain 
ja sitä pitää siksi usein järjestellä uudelleen, 
jos painettu käsiohjelma halutaan 
suoritusajan mukaan isommassa kisassa. 
Tässä käytän itse valmista excel-pohjaa 
apuna. 
 
PDF-muodossa voit tallentaa tulosteen myöhempää käyttöä varten. Tekstitiedoston voit ladata exceliin, kunhan 
muistat määritellä kaikki vastaanottavat sarakkeet teksti-muotoisiksi (jolloin numerosarakkeiden viimeiset nollan 
näkyvät (1,20 eikä 1,2).  

Esimerkkejä tulosteista 

Pöytäkirjat 

Pöytäkirjana syntyy SUL-lomake joka tulostetaan kilpailupaikalle 

mm. sihteerimerkintöjä varten. 

Käsiohjelma on kuvaruudulle tuotettu tuloste, joka synnytetään 

sarjoittain ja lajeittain.  

Käsiohjelma on käyttökelpoinen, jos esimerkiksi haluaa käsitellä 

ilmoittautuneiden tietoja excelillä. 

Saat listauksen ruudulle ilmoittautuneista 

seuroittain. Tätä käytän yleensä 

jälkilaskuttamiseen, jos olen etukäteen 

halukkaiden seurojen kanssa sopinut, että 

heidän urheilijansa voivat ilmoittautua ilman 

PayTrail –maksuja. 

Lajin päätyttyä voidaan tulostaa 

lopputulokset ruudulle. 

Tästä se voidaan tulostaa esim PDF-muotoon: 

Lopuksi tulokset tuotetaan lehdistölle ja tilastointia 

varten. 
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Tekniset määritykset 

Ohjelman käyttäminen verkossa 
Tulospalveluohjelmaa käytetään aina verkkosivun WWW.TULOSLISTA.COM kautta ja se sijaitsee ”pilvipalveluna” 
muualla. Kaikki laitteet, joilla voidaan kytkeytyä siihen, voivat ylläpitää tietoja siinä. Näin voit syöttää tuloksia 
puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Ainoa vaatimus on toimiva verkkoyhteys ja tuettu selain. 

Tulostaminen verkossa 
Jos tahdot tulostaa kilpailudokumentteja, pitää kirjoittimen olla kytkettynä kirjoitinpalvelimeen ja oma koneesi pitää 
olla WLAN-yhteydessä siihen. 
 
Verkkokäytön edellytyksenä on, että kaikissa koneissa on käytössä TCP/IP-protokolla ja se on konfiguroitu oikein. 
TCP/IP-protokollan asentaminen ja konfigurointi eivät kuulu tämän käyttöohjeen piiriin, mutta sivuamme sen 
keskeisiä asiota alempana. 
 
Käytämme HIFK:n vaikutuspiirissä seuraavia TCP/IP –osoitteita  

• Reititin: 192.168.0.1 (varaus reitittimelle) 
• Tulostin 1: 192.168.0.5 

• Tulostin 2: 192.168.0.6 (ei ole, mutta varaus)  
• 192.168.0.10 = Tietokantakone ja kirjoitinpalvelin 

• Syöttökoneet 

• 192.168.0.11→19 = Helsyn syöttökoneet 

• 192.168.0.21→29 = HIFKn syöttökoneet 

• 192.168.0.111 →192.168.0.130 

• Maalikameralaitteistojen ip-osoitteet:  
• 192.168.0.120 = Maalikamerakone 

• 192.168.0.240→192.168.0.254 WLAN tukiasemat 
 
Älä kytke konetta verkkoon, jos et tunne sen IP-osoitetta, sillä se saattaa estää muiden verkkoon kytkettyjen 
laitteiden toimintaa. 

HIFK palvelinkone 
HIFKn tietokantapalvelinkone, jota käytämme time4results –ympäristössä, on myös tulostimen palvelin. Jos tarvitset 

tehdä määrityksiä siihen niin sinun on otettava Etätyöpöytäyhteys (Remote Desktop) koneeseen, sillä siinä ei ole 

näyttöä tai näppistä. 

Palvelimeen kytketään lähiverkkokaapeli kytkimestä missä muut tulospalvelukoneet ja/tai langaton tukiasema ovat 

kytkettyinä. Palvelin käynnistyy automaattisesti, kun etupaneelin virtakytkintä painetaan kerran. Käynnistyminen 

kestää 1-2 min.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tuloslista.com/
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Löydät Etätyöpöytäyhteys-pikakuvakkeen napsauttamalla Käynnistä-painiketta , valitsemalla Kaikki ohjelmat ja 

sitten Apuohjelmat (Accessories). Voit avata etätyöpöytäyhteyden nopeasti napsauttamalla Käynnistä-painiketta , 

kirjoittamalla hakuruutuun mstsc ja painamalla sitten Enter-näppäintä. 

 

 

Yhteyttä muodostattessa annetaan yhdistettävän palvelimen 

(tietokone) osoitteeksi 192.168.0.10. Mikäli käyttäjätunnusta 

kysytään annetaan käyttäjäksi Tulospalvelu ja salasanaksi vain 

Enter (ei salasanaa). 

Palvelin kone sammutetaan 

Hallitusti painamalla etupanelin virtanäppäintä yhden kerran. 

Muistathan ottaa muistitikulle talteen palvelimen Data-tiedosto!  

Sammutus kestää 1-2 min 

 

Maalikamerayhteyden määrittäminen 
Maalikamera on itsenäinen laite, jossa tiedot tallentuvat sen kovalevylle. Tuloslista.com  –ohjelmisto ja 

maalikameraohjelmisto kommunikoivat toistensa kanssa maalikamerakoneen kovalevyn tiedostorakenteen avulla. 

Tiedon välitys on kaksisuuntaista. Yhtäältä tehdyt eräjaot lähetetään maalikameralle ja toisaalta maalikameralta 

luetaan erien tulokset tulospalveluun. 

Kaiken toimimiseksi meidän pitää määritellä Tuloslista.com –ohjelmalle minkä tyyppinen maalikamera on käytössä ja 

mihin hakemistorakenteeseen talletetaan / luetaan tiedot juoksuista. 

FinishLynx –kameraa varten tuotetaan kolme eri 

tiedostoa kilpailun lajeista ja osallistujista. 

 

Tämä tapahtuu valikosta Kilpailu → Kilpailun hallinta, jonka alta löytyy kilpailun maalikameraliitäntä. 

En ole löytänyt ohjeita siitä, miten tulee toimia, mutta 

arvaan että nämä kolme tiedostoa siirretään 

maalikameran tiedonhallinnan ulottuviin, josta se 

maalikameratoiminnoilla ladataan kameralle näkyviin. 

Jos tämä on oikea olettamus tarkoittaa se, että AINA KUN 

ERÄJAKOIHIN TULEE MUUTOKSIA niin tämä toimenpide 

pitää toistaa. 

Oletettavasti maalikameran tietohakemistoon tallennetaan 

tulokset ja ne pitää käydä hakemassa sieltä tulospalvelun 

avulla. 

Jotenkin pitää sopia miten tiedostot aina nimetään, sillä 

mitään automatiikkaa tähän ei – poiketen time4results-

järjestelmästä – ole toteutettu. 
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1. Tee laitteiston asennukset ja varmista, että maalikamera on asennettuna paikoilleen ja että verkkoyhteys 

on avattu. Kokeile näkeekö koneesi maalikamerakoneen (Komentokehoite: PING 192.168.0.120) 

2. Määrittele koneelle, jolla tahdot olla yhteydessä maalikameraan kovalevy nimeltään T: antamalla 

komentokehoitteessa komennon ” NET USE T: \\192.168.0.120\maalikamera /persistent:yes” (tuo 

viimeinen parametri tekee määrittelyn pysyväksi koneelle, jolloin määrittelyä ei tarvitse toistaa seuraavan 

kisan yhteydessä.) Huomaa välilyönti T: ja \\ välissä! 

3. Maalikamerassa on – tai tulee olla – luotu hakemisto tätä 

kisaa varten. Nyt se pitää määritellä Tulospalveluun  

ilmeisesti kohtaan, jossa haetaan tulostiedosto. 

4. Jos juoksu juostaan omilla radoilla, saadaan aina ajat 

kohdistettua ratanumeron ja erä’n avulla. 

5. Jos maaliin tullaan samalla radalla, urheilijan 

tunnistaminen tehdään käyttäen kilpailijanumeroa, 

joka näkyy urheilijan rinnassa etukameran kuvaa 

katselemalla ja on tallennettuna erätiedoissa.  

 

 

Erät maalikameralle 
Tarkastettava ja dokumentoitava paremmin. 

Kisan tilastointi 

Raportit 

Mikä olisikaan urheilu ilman tilastointia! Ei mitään! Siksi myös Tuloslista.com –ohjelmisto tuottaa tilastotietoa, jota 
toimitetaan – kenellekkäs muuten kuin tilastonpitäjille. 
Itse asiassa, tietohan tuotetaan yleisölle ja lehdistölle, mutta sitä hyödyntävät tilastonpitäjät.  

Raportit ja tulostus →  

Valitset tahdotko lehdistömuotoisen vaiko sarakemuotoisen tulosteen.  

Sarakemuotoinen on tilastojen pitäjille tarkoitettu ja Lehdistömuotoinen on, kuten 

nimikin vihjaisee, lehdistölle tehty. 

Tietojeni mukaan  Tilastopajassa käydään automaattisesti hakemassa valmiin kisan 

tulostiedot pilvipalvelimelta. 
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