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De stiut:

1) In cazul in care aveti skype pe calculator trebuie sa intrati in aplicatie in Options > Advenced >
Connextion si sa debifati folosirea porturilor 80/443 ( aceasta operatie trebuie facuta chiar si
daca nu folositi acest software, nu trebuie sa lasati aplicatiile din calculatorul dvs sa deschida
porturi de acest tip fara permisiunea dvs )
2) Programul se ruleaza cu UwAmp.exe ( un emulator apache+php+mysql )
Nu uitati sa dai Allow la Apache si MySql la pornirea UwAmp.exe .
In cazul in care apache / mysql nu porneste dupa ce ati pornit UwAmp.exe si aveti debifate
porturile mentionate mai sus din skype trebuie sa dati Remove la sesiunile de Apache/Mysql/Php
astfel:

Pentru utilizarea software-ului Ultra Orienteering pentru calculat clasamente, va rugam sa cititi
intreg manualul.
Multumim

1. Interfata DashBoard

2. Importare UUID Cards

3. Stages
Etapele evenimentului, un eveniment poate fi organizat intr-o zi sau pe mai multe zile.
Sectiunea Stages va ofera posibilitatea de a adauga numarul de etape. In cazul nostru vor exista 2 stagii (
Ziua 1 , Ziua 2)

Numele etapei (stage) se poate edita oricand, automat se actualizeaza in tot programul.
Se pot adauga noi stagii in orice moment, insa minim o etapa (un stage) este obligatoriu sa adaugati.

Adaugarea unui nou stagiu

Adaugarea unui stagiu nou se face prin completarea formularului dupa cum urmeaza:
-

Stage name ( numele stagiului )
Date ( data stagiului )
Start Time ( timpul de start )

4. Rutele (Routes )

O ruta este un traseu / poligon pe care participantul trebuie sa il parcurga.
Puteti adauga o noua ruta apasand butonul Add a new route:

Name of Route – numele rutei
Length in KM – distanta in KM a poligonului
Number of Posts – numarul de posturi ( maxim 12 posturi )
Cod Post – codul postului

5. Categoriile

O categorie poate avea mai multe rute (route).
Se pot adauga oricand noi categorii cat si modifica cele deja existente.
Nu puteti sterge o categorie daca este folosita de un participant, mai intai trebuie sa stergeti participantii care
folosesc categoria sau modifica categoria la care participau participantii dupa care veti putea sterge categoria.

6. Cluburi ( Clubs )

Nu exista limita in adaugare de cluburi, un club nou se adauga prin completarea campurilor Club Name, City, Distict.
Un club poate fi editat oricand, insa pentru a-l sterge definitiv acesta trebuie sa nu fie asociat la nici un participant.
Daca aveti un club unde este asociat un participant, nu veti putea sa il stergeti. Pentru a sterge clubul trebuie mai
intai sa mutati participantul in alt club sau sters participantul, dupa care veti putea sterge clubul.

7. Participants ( participantii )

Un nou participant se poate adauga prin apasarea butonului de ADD A NEW PARTICIPANT dupa care se completeaza
astfel:

Full Name ( numele participantului )
UUID Card ( numarul de concurs si uuid-ul )
Club ( clubul din care face parte participantul )

Editarea unui participant se face prin apasarea butonului de editare aflat in partea dreapta.

Adaugarea unui participant la un stagiu se face in felul urmator:
Daca dorim ca un participant sa participe la Stage Ziua 1 ( etapa Ziua 1 ) in cazul nostru se face click in dreptul
Participantului pe Stages unde se completeaza:

In partea stanga se completeaza formularul:
-

Stage ( etapa la care participa participantul )
Category ( categoria la care participa )

Se pot adauga ulterior mai multe stagii dupa care trebuie sa intrati pe fiecare participant pentru a-i adauga stagiul
respectiv si categoria.

Administrarea unui participant care participa la un stagiu (etapa)
In dreptul fiecarui participant exista butonul Manage, se face click pe el unde avem:

Category – categoria la care participa concurentul la stagiul respectiv.
UUID Card – codul tagului participantului
Total Time ( timpul total al participantului ) se importa ulterior automat. Timpul 23:59:59 este pentru desalificare sau
neparticipare. Nu adaugati 00:00:00

Filtrare Participanti in functie de Stagiu si categorie

Se alege numele Stagiului si categorie dupa care se apasa butonul Filtre ( datele se pot exporta ulterior in pdf ).

8. Importare TIMPI Participanti
Trebuie creat folder-ul Stafeta in D: (partitie) unde vor fi salvate log-urile cat si csv-ul pe care il veti importa in
software-ul clasamentelor. Nu uitati sa adaugati uuid_card,total_time manual in csv-ul exportat de catre program

Importul datelor se face din sectiunea Participants ( butonul se afla in partea dreapta sub filter )

Se alege Numele Stage-ul (etapei) dupa care se importa CSV-ul

CSV-ul trebuie sa fie sub forma:
CSV exportat cu programul OrientareVerificare.

9. Clasamente

Clasamentele se pot vizualiza si exporta in functie de Stagiu si categorie iar daca evenimentul se desfasoara pe mai
multe etape (stages) si participantul a participat la toate etapele automat timpul la de la stagii se aduna si rezulta
General Ranking.

