O-Skills – kisajärjestäjän ohje (v. 24.5.2020)
Ohjeen tavoite
•

•

•

Kisan järjestäjä pystyy järjestämään vapailla lähtöajoilla olevan kilpailun. Vapaa lähtöajat
tarkoittavat, että suunnistajat saavat itse valita haluamansa lähtöajan järjestäjän tarjoamista
vaihtoehdoista.
Tavoitteena on mahdollistaa pienkilpailujen järesteäminen korona-aikana. Voit hajauttaa
lähtöajat pitkälle ajalle ja myös rajoittaa osallistujien määrää sarjakohtaisella maksimimäärällä /
vapaiden lähtöaikojen määrällä.
Toiminnallisuus mahdollistaa myös hyvän asiakaspalvelun – eli autokunnat voivat valita itse
heille parhaiten sopivat lähtöajat järjestäjän tarjomista lähtöajoista.

Kisan järjestämisen vaiheet
•
•
•
•
•
•

Oletus: kisan järjestäjä on rekisteröitynyt O-Skills.fi:hin. Tähän on erillinen peruskäyttäjän
ohje.
Vaihe 1: Perusta kisa
Vaihe 2: Perusta sarjat
Vaihe 3: Perusta lähtöryhmät
Vaihe 4: Liitä sarjat lähtöryhmiin
Vaihe 5: Seuraa ilmoittautumisia

Vaihe 1: Perusta kisa
•

URL: https://www.o-skills.fi/events/add (eli nuolen osoittama kohta)

•

•

•

Anna pakolliset tiedot
o Anna otsikko,
o kisan päivämäärä
o kuvaus
Ei pakolliset tiedot
o Groups = ryhmät joissa kisaa markkinoidaan erityisesti
o Results URL = valinnainen linkkitieto
Paina save - nappia

•

Lopputulos: Kisa näkyy – kisa-välilehdellä.

Vaihe 2: Perusta sarjat
•
•

Lähtötilanne: Mene kisan kotisivulle navigoimalla kilpailut -> kisat
Eli sinulla on alla olevan näköinen näyttö omasta kisastasi.

•
•

Klikkaa lisää sarjat nappia.
Perusta sarja
o Pakolliset tiedot
▪ Sarja- sarjannimi. Esim. H40
▪ Rastien lukumäärä. Käytetään kisa-arvioiden tekemiseen
▪ Radan pituus. Pituus kilometreinä. 1.2 desimaalierotin on piste.
▪ Osallistujien max lukumäärä. Mahdollisuus rajoittaa osallistujien lukumäärää.
Jos et halua rajoittaa, laita suuri lukumäärä esim.999.
o Paina tallenna nappia.
Perusta ainakin muutama sarja. Tietty voit lisätä niitä myöhemminkin.

•

Vaihe 3: Perusta lähtöryhmät
•

•

•
•
•

Lähtöryhmillä ryhmitellään eri sarjalaiset omille radoilleen / lähtöryhmiin. Jokaisella
lähtöryhmällä on omat lähtöajat. Esim. Samaa rataa käyttävät eri sarjat pitää laittaa samaan
lähtöryhmään. Näin varmistetaan, ettei samalle radalle lähde esim. H12 ja D12 sarjalainen
samaan aikaan.
Pakolliset tiedot
o Otsikko = lähtöryhmän otsikko
o Kuvaus = lähtöryhmän vapaamuotoinen kuvaus
o Ensimmäinen lähtöaika = kellonaika, jolloin ensimmäinen lähtö. Esim. 14:00
o Lähtöväli minuutteina = lähtöväli täysinä minutteina esim. 1
o Lähtöaikojen lukumäärä = Kuinka monta lähtöaikojen lähtöryhmälle varataan
Paina save nappulaa.
Perusta kaikki radat – tai ainakin muutama
Esimerkkinä mahdollisuuksista konkreettinen. H12 ja D12 juoksevat usein saman radan. H12
halutaan lähettää radalle ennen D12:sta. Tämä toteutetaan seuraavasti. Luo kaksi eri
lähtöryhmää – H12 ja D12 lähtöryhmä. Luo lähtöajat niin, että H12 lähtöryhmän lähtöajat
ovat ensin. D12 lähtöajat myöhemmin. Näin voit olla varma, että H12 sarja lähtee ennen
D12. Voit halutessasi liittää myös muita sarjoja näihin lähtöryhmiin.

Vaihe 4: Liitä sarjat lähtöryhmiin
•
•
•
•
•

•

Oletus: Sinulla on muutama sarja perustettuna. Ja ainakin kaksi lähtöryhmää, joilla on
oikeanlaiset lähtöajat olemassa.
Nyt sarjat liitetään lähtöryhmiin / ratoihin valitsemalla halutut sarjat ja painamalla ”muuta
lähtöryhmää”
Kun sarjalle on valittu lähtöryhmä, niin alhaalta sarjat taulukosta näet lähtöryhmän
ilmestyvän toiseen sarakkeeseen.
Valitse kaikille sarjoille oikeat lähtöryhmät.
Huomaa, että sama sarja ei voi olla kahdessa lähtöryhmässä ja tämä on estetty. Jos haluat
vaihtaa sarjaa eri lähtöryhmään, poista se ensin (ja paina muuta lähtöryhmää) ja sen jälkeen
valitse uusi ryhmä ja paina ”muuta lähtöryhmää”
Muuta lähtöryhmää – nappula on lähtöryhmäkohtainen. Eli muuta vain yhtä lähtöryhmää
kerralla ja paina nappia ko lähtöryhmän kohdalta.

Vaihe 5: Seuraa ilmoittautumisia
•
•
•

Jaa ilmoittatumislinkki haluamallasi tavalla. Linkin saat ”Tapahtuman yksityiskohdat” -sivulta
ja on muotoa https://www.o-skills.fi/events/XX, jossa XX on joku numero
Ekalla kerralla kannattaa jakaa myös peruskäyttäjän ohje.
Ilmoittautumisen etenemisen näet
o Osallistujien lukumäärän nousemisena
o Varattujen lähtöaikojen yliviivautumisena.
o Voit myös katsoa lähtölistaa Lähtöajat-otsikon kohdalta. Lähtölistasta näet
lähtöryhmittäiset lähtölistat ja sarjakohtaisen yhteenvedon sivun alareunassa.

