
Ohjeet kuntorastien ajanottoon järjestäjille 

 

Kannettavan akku riittää täytenä noin 5-7 tunniksi. Kone käynnistetään koneen etureunassa olevasta 

painikkeesta. Käynnistyksen jälkeen hiiri kytketään koneen takana olevaan usb-porttiin ja Emit-lukija 

koneen koneen vasemmalle puolelle sijaitsevaan usb-porttiin. Huom, kytke Emit-lukija ennen kuin 

avaat E-results Lite -ohjelman! 

Koneen ei pitäisi kaatua. Jos näin kuitenkin käy, niin tiedot löytyvät uudelleen käynnistyksen jälkeen 

tallennetusta tiedostosta. Jos pelkkä ohjelma kaatuu, niin tiedot löytyvät samaten tallennetusta 

tiedostosta. Kunhan vain muistaa tallentaa tiedoston, niin kuin alla olevassa ohjeessa sanotaan, niin tiedot 

eivät häviä virhetilanteessakaan. Ohjelman asetuksia ei kannata mennä muuttamaan. Mikäli tarvitsee 

lisäohjeita tämän ohjeistuksen lisäksi, löytyy sitä valitsemalla ”Ohje” -> ”Avustus…”. Pidetään konetta 

hyvin, jotta se säilyy hyvänä pitkään. Älä asenna koneen ehdottamia päivityksiä! 

Ohjelman käyttöohjeet: 

1. Ohjelma aukeaa tuplaklikkaamalla "EResults Lite" -kuvaketta työpöydällä. 

2. Mikäli radat on jo syötetty etukäteen koneelle, tarvitsee vain klikata ”kansion” kuvaa ja valita oma 

kuntorastitiedosto (Kuva 1). Jos listasta löytyy kuntorastit ennakkoon syötettynä, siirry kohtaan 6. 

Mikäli listassa ei ole kyseisiä kuntorasteja ennakkoon syötettynä, siirry kohtaan 3. 

Kuva 1. Ratatiedoston avaus 

3. Valitse Tiedosto -> Tallenna. Anna nimi muodossa vvvvkkppPaikka (Esim. 20150716Kuusoja) ja 

paina "Tallenna". 

4. Valkoisella alueella klikkaa hiiren oikealla napilla. Valitse "Lisää uusi rata" hiiren vasemmalla napilla. 

Syötä koodit ja radan nimi. MUISTA SYÖTTÄÄ MYÖS MAALILEIMASIN, ELI KOODI 100! Syötä 



myös radan nimi (esim. "A-rata") ja radan pituus kilometreinä (esim. "6.1"). Valitse OK. Toista 

toimenpiteet muiden ratojen syöttämiseksi ja tallenna lopuksi. 

5. Muita toimenpiteitä ei tarvita ennen kuntorasteja. Ohjelman voi sulkea ja kisan alkaessa sitten 

avata uudelleen. Tällöin valitaan Tiedosto -> Avaa ja valitaan tallennettu tiedosto, jolloin syötetyt 

radat tulevat pohjalle.  

6. Kilpailijan ilmoittautuessa maastoon lähteväksi hän kirjoittaa tietonsa ilmoittautumislistalle. 

7. Kilpailijan tullessa maaliin hän kuittaa itsensä maastosta pois tulleeksi rastittamalla asianomaisen 

kohdan ilmoittautumislistassa. Mikäli kilpailijalla on ollut mukanaan emit, antaa hän sen 

toimitsijalle, joka lukee sen tietokoneelle. Ilman Emit-korttia juosseet kirjataan jälkikäteen 

ilmoittautumislistalta tietokoneelle.  

8. Jos rataa ei näy, kilpailija ei ole käynyt ko. radan kaikkia rasteja tai on käynyt myös ylimääräisiä 

rasteja. Täydennä tällöin myös radan nimi valikosta. Kilpailijan leimat on mahdollista tarkastaa 

klikkaamalla ”Näytä leimat”. Mikäli leimaustiedot eivät ole ok, kilpailija keskeyttää tai ei halua 

aikaa, laitetaan rasti kohtaan ”Ei aikaa”. Lopuksi paina "Hyväksy maaliin". Ohjelma voi myös kysyä, 

että tallennetaanko kilpailijan tiedot tietokantaan. Tähän voi vastata myös "Kyllä", jos kilpailija 

käytti omaa Emit-korttia, eikä lainakorttia. 

9. Kilpailija, joka on lähtenyt ilman emitiä, kirjataan maaliin tulleeksi painamalla hiiren 

oikeanpuoleista nappia kilpailijan juokseman radan päällä ja valitsemalla ”lisää uusi kilpailija”. 

Nimen löytäminen listasta helpottuu, kun järjestää nimet aakkosjärjestykseen klikkaamalla 

taulukon yläreunan ”NIMI” – saraketta. 

10. Jos jonkun kilpailijan tietoja tarvitsee muuttaa jälkikäteen, niihin pääsee käsiksi valitsemalla ensin 

ko. henkilö ja painamalla sitten hiiren oikeaa nappia. Sitten valitaan haluttu toiminto (Kuva 2).  

 

Kuva 2. Kilpailijatietojen muokkaus 

11. Tulokset saadaan "paremmuusjärjestykseen" valitsemalla Työkalut -> Lajittele. Aukeavasta 

ikkunasta valitaan "Loppuaika" ja painetaan "Lajittele". 

12. Ohjelman sulkemisessa voi tulla kysymys "Työtilaa ei ole tallennettu, haluatko tallentaa sen ennen 

ohjelman sulkemista". Siihen vastataan "Kyllä" ja sitten valitaan ilmestyvästä ikkunasta tiedosto, 

mihin alussakin on talletettu ja painetaan "Tallenna". 


