
Lähtöaikojen jakamisen ohje harjoitukseen tai kilpailuun 
(V16.10.2020)

1. Perusta kilpailu

Perusta kilpailu linkistä: https://www.o-skills.fi/events/add Löydät sen kilpailut-tabin yläosasta.

Saat näkyviin oheisen näytön. Muutama kohta kaipaa selityksiä:

• Julkaistaan ryhmissä – eli jos olet perustanut ryhmän, niin valitse ryhmäsi tästä.

• Vain ilmoittautuminen – ei lähtöaikoja. Mikäli haluat vain ilmoittautumiset, etkä halua jakaa
lähtöaikoja, valitse tämä.

• Sulje ilmoittautuminen. Esim ennen kun ole varma, että tapahtuma on ok, voit pitää 
ilmoittautumisen suljettuna.

• Poista tapahtuma näkyviltä – tällä valinnalla tapahtuma katoaa täysin. Ole tarkkana, sillä 
kilpailu voi vaikea löytää sinunkin jos valitset tämän valinnan. 

• Viestitapahtuma – jätä tämä valitsematta. Tämä on viestituloslaskennan ohjaukseen.

•

https://www.o-skills.fi/events/add


2. Lisää sarjat 

Saat tämän näkymän. Valitse täältä admin näkymä:

Pääset tähän näkymään:

Muutama selitys:

• Lisää sarja – eli esim A-rata = vaikea

• Lisää rata – esim. Lähtö 1 – eli sarjat liitetään ratoihin. Näin monta sarjaa voi lähteä yhdestä 
lähtöstä. Viikkoharjoituksissa on varmaankin yksi rata, eli lähtöpiste.

Eli lisää seuraavaksi sarjat.



Lisää sarja oheisessa näytössä:

Muutama selite

• Rastien lukumäärää käytetään harjoitusanalyysien pohjan muodostamiseen.

• Osallistujien max lukumäärä. O = rajoittamaton. Muuten voit määrät kuinka monta 
osallistujaa on ko sarjassa.

Kun sarja on perustettu näet oheisen näytön:

Voit editoida sarjaa tai poistaa sarjan toimenpiteet sarakkeesta.



3. Lisää radat – tai oikeastaan lähtö ja näille lähtöajat

Seuraavaksi pitää perustaa radat – tai lähtö, johon sarjat liitetään.

Tulet tähän näyttöön – eli radalle määritetään lähtöajat joista suunnistajat voivat valita itse 
lähtöaikansa. 

Liitä sarjat ratoihin tässä näytössä:

Eli valitse valitse sarja ja paina “liitä sarjat ratoihin”



Kun sarjat on liitetty lähtöihn, poistuu rata-sarakkeessa oleva huomautus ja kilpailu on valmiina 
ilmoittautumista varten.

4. Testaa että kaikki on ok

Avaa ilmoittautuminen muokkauksen admin-näkymän kautta.

Testaa itse ilmoittautuminen ilmoittautumalla kilpailuun. Voit poistaa oman ilmoittautumisesi poista
ilmoittautuminen -napin kautta.

Mikäli sinulla on haasteita / kysymyksiä, niin liity O-Skills WA-ryhmään ja kysy siellä. . Linkin 
löydät jokaisen sivun yläreunasta.

Hyviä reenejä! :-) 
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