LATHUND FÖR LAGTÄVLING VID REGIONFINALER LILLA VÄRLDSCUPEN
Vid tidtagning på Lilla Världscupens finaler är det några detaljer som skiljer sig från en vanlig
ungdomstävling.
Regionsfinaler U 12
Vid tidtagning på en regionsfinal för U 12 är det i stort sett samma som vid en ungdomstävling. Det
enda man behöver göra är att gå in på Tävlingsdata Inställningar och under Lagtävling väljer man
Distrikt istället för Klubb (som är standardvärde). Bocken för flera lag ska också vara ikryssad men det
är den som standard. I övrigt ska allt vara inställt som på skärmdumpen nedtill med
Startordning Åk-1: Fri Lottning
Startordning Åk-2: Omvänd
Startande Åk-2: Med Diskade, Brutna
Åkare som brutit eller blivit diskade i åk 1 startar på sin ordinarie plats i åk 2.
För att skriva ut resultat från lagtävlingen väljer man Resultat Lagtävling.

LATHUND FÖR LAGTÄVLING OCH RANKING VID LANDSDELSFINALER LILLA VÄRLDSCUPEN
Vid tidtagning på Lilla Världscupens finaler är det några detaljer som skiljer sig från en vanlig
ungdomstävling.
Landsdelsfinaler U 14
Vid tidtagning på en landsdelsfinal för U 14 är det lite mer inställningar som behöver göras än vid en
vanlig ungdomstävling. Det man behöver göra först är att gå in på Tävlingsdata Inställningar och
under Lagtävling väljer man Distrikt istället för Klubb (som är standardvärde). Bocken för flera lag ska
också vara ikryssad men det är den som standard. Sedan ska det vara inställt som på skärmdumpen
nedtill inför lottning och start av åk 1:
Startordning Åk-1: Start grupper
Startordning Åk-2: BIBBO
Vända antal Bibbo Åk-2: där ska det stå en högre siffra än samtliga startande i den klass med flest
deltagare.
Startande Åk-2: spelar ingen roll vid BIBBO
Därefter kan man skriva ut startlistor för åk 2 men där kommer inte de med som brutit eller blivit
diskvalificerad i åk 1 utan de ska starta i startnummerordning innan de andra startar.

OBS! För att kunna lotta med startgrupper måste alla deltagare ha ett värde för det. För att mata in
det går man in i Deltagarfönstret, se nedanstående skärmdump, och ger alla deltagare den siffra de
ska ha. Alla i startgrupp 1 ska ha 1, de i 2 ska ha 2 och så vidare. Om det finns åkare utan ranking ska
de lottas tillsammans i en sista grupp och då ska de ha en siffra som är högre än alla andra deltagare.
Men ALLA måste ha ett värde i detta fält, ingen får ha tomt.

För att kunna ta tid på åkare som som brutit eller blivit diskade i åk 1 måste man innan man startar
tidtagning för åk 2 göra vissa justeringar. Man gå tillbaka till Tävlingsdata Inställningar och göra dessa
ändringar:
Startordning Åk-2: Lika som åk-1
Startande Åk-2: Med Diskade, Brutna
Sedan startar man tidtagning åk 2 igen och i tidtagningsfönstret får man de åkarna till rätt position i
startfönstret innan de kan starta. När de åkarna har åkt andra åket stänger man tidtagningen igen
och går tillbaka tillbaka till Tävlingsdata Inställningar och göra dessa ändringar:
Startordning Åk-2: BIBBO
Startande Åk-2: Med Diskade, Brutna
Vända antal Bibbo Åk-2: där ska det stå en högre siffra än samtliga startande i den klass med flest
deltagare.
Då är man redo för att starta andra åket för de som kommit i mål i första åket.
För att skriva ut resultat från lagtävlingen väljer man Resultat Lagtävling.

Se till att testa allt i god tid och stöter ni på problem då, kontakta SSF Timing support, 073-0619736
eller maila till support@ssftiming.skidor.com
Lycka till i vinter!

