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Dette er en vejledning til dem, der skal afvikle Danske Årgangsmesterskaber og Øst/Vest 

Årgangsmesterskaber i WinGrodan. 

Stævnets individuelle løb er defineret, så sidste heat består af svømmere med de bedste tider i 

ældste gruppe og næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste, når løbet seedes uden 

markering i ”Aldersgrupper i omvendt orden”.  

Tjek mesterskabsfolderen for pauser, tidsfrister for afmelding, holdkapkort m.v. 

Før stævnet 

Tilret kodeord i Live-timing oplysninger under ”Generel > Live-timing indstillinger”. Øvrige 

oplysninger burde være korrekt udfyldt. 

Send løbsliste til Live-timing. Det gøres under ”Generel > Løb” ved at klikke på ”Opdatere alle”. 

 

Ved Øst/Vest Årgangsmesterskaber er der heat begrænsning for individuelle 400m løb og længere. 

Det skal gøres manuelt, da begrænsningen for hver aldersgruppe er forskellig. 

 Tjek at markering for ”Reserver automatisk med” ikke er sat under ”Generel > Generel 

information” 

 Hvis der er flere deltagende juniorer eller seniorer end tilladt, skal et passende antal 

markeres som reserver (status = ”RES”) og resten afmeldes (status = ”SCR”). 

 Det er så den startliste, der skal offentliggøres. 

 Husk at sende startliste til Live-timing samtidig med offentliggørelse 

 Efter alle afmeldinger og før seedning, skal evt. reserver manuelt gøres til deltagere (se 

nedenfor). 

 

Der er heat begrænsning for holdkapløb. Det kan gøres manuelt, men det er nemmeste at anvende 

autoafmelding: 

 Tjek at markering for ”Reserver automatisk med” ikke er sat under ”Generel > Generel 

information” 

 Tjek at antal deltagere er korrekt udfyldt for hvert løb. 

 Indtast det ønskede antal reserver for hvert løb (typisk 1 heat). 

 Vælg de pågældende løb under ”Deltager > Afmeldinger > Autoafmelding” og klik 

”Afmeld”. Derved markeres først evt. reserver med status ”RES” og dårligere svømmere 

afmeldes med status ”SCR”.  

 Det er så den startliste, der skal offentliggøres. 

 Husk at sende startliste til Live-timing samtidig med offentliggørelse 

 Efter alle afmeldinger og før seedning, skal evt. reserver manuelt gøres til deltagere (se 

nedenfor). 

Før hvert stævneafsnit 

Efter alle afmeldinger og før seedning tjekkes løb med heat begrænsninger. Hvis antal deltagere i 

hver aldersgruppe ikke er nået i løbet, og der er reserver i aldersgruppen, skal deres markering 

fjernes så antallet nås. Dette kan ikke klares ved at markere ”Fulde heat (A)” ved seedning, da den 

ikke tager hensyn til svømmernes alder. 
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Efter seedning af stævneafsnit skal program sendes til Live-timing. Klik på ”Send til Live Timing” 

knappen under ”Seedning > Seedning”. 

For afsnit med løb, hvor bedste heat afvikles i et andet afsnit, udskrives en startliste for bedste heat 

til ophængning. Det gøres under ”Tidtagning” ved at vælge finaleafsnit samt løb og derpå udskrive 

”Startliste for heat” under ”Lister”. Skriv ”Bedste heat i finale” på listen. 

Under stævneafsnittene 

Følgende er vejledning for afvikling af de forskellige løbstyper under stævnet. Udskrift af resultat 

sker løbende fra vinduet ”Tidtagning”. 

 

FINA point 
Hvis man ønsker FINA point på resultatlisten, skal man nu blot vælge en resultatliste, der også 

indeholder point. FINA point beregnes nu automatisk. 

 

50/100/200/400m løb: Direkte finale. 

Vælg Listetype "Løbsresultat" og udskrivning ”Pr. aldersgruppe med mellemtider” i Udskriftsvalg 

og send resultatliste til Live-timing og printer. Uddel medaljer til hver aldersgruppe efter denne. 

 

800m løb: Direkte finale med formodet bedste heat i et andet afsnit. 

 

Indledende afsnit: Vælg Listetype "Løbsresultat" og udskrivning ”Pr. aldersgruppe med 

mellemtider” i Udskriftsvalg og send resultatliste til Live-timing og printer. Skriv "Foreløbig" på 

listen. 

 

Finaleafsnit: Vælg Listetype "Løbsresultat" og udskrivning ”Pr. aldersgruppe med mellemtider” i 

Udskriftsvalg og send resultatliste til Live-timing og printer. Uddel medaljer til hver aldersgruppe 

efter denne.  

 

Holdkap løb: Direkte finale 

Vælg "Løbsresultat", "Senior" og "Officiel" resultat udskrivning og send til Live-timing og printer. 

Uddel medaljer efter denne liste. 

Efter hvert stævneafsnit 

Send en meddelelse til Live-timing om, at afsnittet er slut, og hvornår næste afsnit starter. Der gøres 

under ”Tidtagning > Lister > Meddelelse”. 

 

Efter hvert stævneafsnit laves en resultatliste. 

Dette gøres under "Resultat -> Resultatlister". Under Listevalg vælges: Resultattype "Total", Runde 

"stævneafsnit", Listetype "Pr. aldersgruppe med mellemtider". Vælg både printer og HTML-fil. 

 

Læg HTML-resultat på www.svoem.dk under stævnet i aktivitetskalenderen. 

Efter stævneafslutning 

Send komprimeret backup af stævnedatabasen til resultater@svoem.dk. 

Fejl og mangler i denne vejledning skal sendes til Marianne Rom (marbru@post.tele.dk). 
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