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Ajavõtu tarkvarast 
SIME 

- väiksemad võistlused/päevakud

RaceManager

- suuremad võistlused

- mitmepäevased võistlused

- loosimised

- otsetulemused rajalt 

RelayManager

- teatevõistlused



https://www.tak-soft.com/

https://www.tak-soft.com/dokuwiki/doku.php?id=osport:racemanager


Juhendit järgides on ajavõtt lihtne!

• Kõik sammud tuleb teha õiges 
järjekorras.

• Testimine! 
• Arvutid, tarkvara, printerid
• Online-jaamad
• NB! Uuemad süsteemid ei pruugi 

toimida 2-3 aastat vana versiooniga

• Kontrollid 
• Litsentsid, kiibi numbrid, loosimine



Mõtle läbi eriolukorrad, nt:

• Start hilineb 15 minutit kõikides klassides/ühes klassis;

• Ühes SI jaamas saab aku tühjaks ning kasutatakse komposteerimist;

• Rajameister saadab sulle parandustega rajafaili päev enne võistlust.



Võistlusaeg

• Kõik jaamad peavad olema samas ajas

• Start



Sekretariaadi 
programm



Stardi check-in

• Rangelt soovituslik kõikidel 
võistlustel

• SI pulga muudatused jõuavad 
online-tulemustesse

• Juhtmega jaam (check-režiimis) 
ühendatakse telefoniga

• Mittestartinute sisestamine 



Raadiopunktid rajal

• Võistluste jälgimine interaktiivsemaks

• Leviprobleemid? 

• Raadiojaamu kontrollida enne metsa 
viimist! 

• 2 vana, mitte AIR-iga kasutatav

• 2 uut, AIR-iga kasutatavad

• + 2 uut raadiosaatjat valmimisel

• + kaabliga SRR jaam



Finiš

• Finiši aeg otse kommentaatorile – SRR jaam/“kopsik“
• Oluline sprindis/lühirajal

• Mahalugemine
• 1 mahalugemine: 6-8 inimest minutis



Tagavara ajavõtt?

• Jaam saab tühjaks / lõhutakse. 

• Jaamades komposter

• Finišis kaamera?
• Teatevõistlused



Tulemused

• Ekraanil
• WMOC 2016 telekates tulemused, Ilves-3

• RMLiveGW programmijupike

• Tulemused paberil – automaatne printimine nt 5min tagant
• Kes paneb tulemused stendile?



Sportident Active Card (SIAC) ehk SI-Air

Patarei teema:

• Tööaeg ligikaudu 150h

• Vahetatakse Saksamaal 

• Patarei pinge 2.8V...3V 

• Kontrollida saab - SIConfig, BSF8 jaama (Patarei kontrolli 
funktsiooniga), SIAC test äpp 
• http://www.tak-soft.com/sportident/siac/ 

• SI juhendid korraldajatele ja kasutajatele:
• https://www.sportident.com/support/documents.html

Slaid pärineb: http://orienteerumine.ee/eol/koolitused/EOLkoolitus2019_TK.pdf



Kas kontrolljaama kasutada?

• Kontrolljaam aktiveerib SIAC kaardi 

• Kui võistlusel ei ole kasutusel AIR-funktsioonis jaamu -> SIAC kaart asjatult aktiivses 
režiimis ja kulutab akut

• Nullimata pulk võib tekitada segadust tulemustes

• Rogainidel kontrolljaama kasutamine vältimatu/kohustuslik

• Stardi check-in jaam on ka kontrolli režiimis

LAHENDUS: Stardialasse SIAC-off jaam, saab aktiivrežiimis oleva SI-kaardi kinni panna

• Erandiks Start-jaama kasutamine - kontrollib, et pulk oleks nullitud, aga ei aktiveeri 
SIAC kaarti.



Lahtised / problemaatilised kohad

• Sprindi karantiini sisenemine 

• Sprindivõistlus ja MN21 klassis kümnendiksekundiga ajavõtt
• Start-jaama kasutamine

• Teatevõistlused ja Osport - ühilduvuse probleemid 
• Lahendatud Tarmo viimases ReM versioonis?

• Lahendus: kustutada kõik inimesed programmist enne uue registeerunute faili 
allalaadimist

• Teatevõistlused ja SI numbri muutmised

• Pikad stardikestvused
• Stardiaegade planeerimine läbi mõelda



Muu

• Osport ja maksete kontrollimine
• Panga väljavõte laadida Osporti

• Käsitsi märkimised



Aitäh!


