Segling 2020
Allmänt
Segling 2020 är ett program för hantering av resultat vid segeltävlingar. Det har tagits fram av Larson
Education, Källstĺngen 34, 471 30 SKÄRHAMN uppmuntrade av VKSF.
Programmet hanterar entyps- och SRS-klasser. Det är upplagt för att vara intuitivt och lättarbetat.
Arbetsgĺngen är följande
Skapa en regatta och en klass.
Öppna klassen
Bestäm vilka regler som gäller för klassen, exempel poängberäkningssystem och handikapp
(SRS) eller entyp. Bestämmer även vilka data du vill ha med för deltagaren
Mata in deltagarna
Mata in resultat
Skriv ut
Du kan hoppa hur som helst i systemet, exempelvis kan du ändra poängsystem, lägga till nya
deltagare, lägga till flera seglingar efterhand som förhĺllandena ändras.
Vid problem, tag kontakt med oss pĺ if@lingus.se eller 0707 164744
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Startsidan
Här kan du lägga till och ta bort regattor och klasser. Här kan du även välja den Regatta/Klass du
vill arbeta med.
För att lägga till en regatta, markera den översta raden i listan och välj Ny >> Regatta pĺ
arkivmenyn eller högerklicka pĺ översta raden och välj Ny regatta
För att lägga till en klass, markera den regatta den skall tillhöra och välj Ny >> Klass pĺ
arkivmenyn.eller högerklicka pĺ den aktuella regattan och välj Ny klass
För att ta bort en regatta, högerklicka pĺ regattan och välj Ta bort
Du kan även ändra namn pĺ regattan/klassen genom att klicka pĺ namnet i listan.
Om du vill se var i datorn datafilerna ligger kan du högerklicka pĺ raden och välja Egenskaper.
Du kan även göra en kopia av en regatta eller klass exempelvis som backup. Högerklicka pĺ raden
och välj Kopiera.
Du kan även exportera och importera regatta-mappar och klass-filer till/frĺn andra enheter genom att
högerklicka pĺ enhet du vill exportera eller enhet dit du vill importera.
För att välja en klass, dubbelklicka pĺ klassen.
När du valt en klass ändrar sig fönstrets utseende Läs mer
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Startsidan efter att en klass valts

Detta är utgĺngsläget för att mata in och skriva ut deltagare och resultat.
Det första som skall göras är att bestämma regler för klassen exempelvis hur mĺnga seglingar som
skall göras, vilken typ av klass det är (LYS eller entyp), poängsystem, data att hantera osv. Klicka pĺ
knappen Klassdata.
När klassdata är bestämt skall deltagarna matas in. Knappen Deltagare.
Därefter kan startlistan skrivas ut om sĺ önskas>> Knappen Listor
Resultat matas in >> Knappen Resultatinmatning.
Resultatlistor skrivs ut >> Knappen Listor
Om du klickar pĺ Stäng sĺ kommer du tillbaka till översikten över regattor och klasser.
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Klassdata

Här bestämmer du antal seglingar och poängsystem.
Du anger ocksĺ hur du vill mata in resultat.
Du kryssar ocksĺ för vilka data för varje deltagare som du vill använda och skriva ut.
Det du anger här kan ändras/kompletteras i efterhand
Hur gruppindelning används:
Du kan för varje deltagare ange en gruppbeteckning bestĺende av ett tecken (siffra eller bokstav).
Denna kan sedan användas vid utskrift av startlistor och resultat för att begränsa listan till en eller
flera grupper.
Du kan använda gruppindelningen för att till exempel ha en totallista för alla deltagare och en separat
lista för bĺtar med lys under och över en viss gräns, eller en separat lista för pojkar och flickor eller
en lista för vissa ĺlderskategorier..
Om du gör en separat lista för en viss grupp räknas resultaten om sĺ att det är resultaten inom gruppen
som skrivs ut och summeras. Läs om utskrift vid gruppindelning
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Inmatning av deltagare

Här bygger du upp startlistan. Vilka datafält som finns med beror pĺ vad du angett under Klassdata.
Ny seglare lägger till en seglare pĺ listan till höger. Du kan sedan fylla i de olika fälten. I Lystabellen
kan du finna lystal och standardutrustning. Mer om LYS-tal.
Inmatningrutan är gjord sĺ, att du ska kunna arbeta enbart med tangentbordet, du använder TABtangenten för att gĺ mellan de olika fälten och när samtliga är ifyllda hamnar du pĺ knappen Ny
seglare. Du kan dĺ trycka pĺ Enter.
Ĺngra ändring betyder att data för den valda deltagaren ĺterställs till det läge det hade dĺ han valdes.
Stryk seglare tar bort den valda seglaren ur startlistan.
Registrera används om du fyllt i nĺgra fält för en vald seglare och vill se detta i listan till höger utan
att gĺ vidare till nästa seglare.

När fönstret stängs fĺr du en frĺga om du vill spara alla ändringar du gjort. Du har dĺ möjlighet att gĺ
tillbaka till läget dĺ fönstret öppnades (alla nyinmatade deltagare stryks och alla dataändringar
ĺterställs).
Användning av gruppbeteckningen
Mer om SRS-tal
De SRS-tal du anger i denna inmatningsruta är ett som gäller med spinnaker/gennaker och ett som
gäller utan. Vid en serie med flera seglingar kan deltagarna vilja ändra utrustning beroende pĺ
besättning, väder osv normalt dock minst 96 tim före start). Det är därför möjligt att i programmet
hantera separata SRS-tal för varje segling. SRS-talet för en segling anger du där du matar in resultatet
för seglingen.
Du kan för standardbĺtar och klassbĺtar hämta lystalen direkt ur den inbyggda lystabellen. För bĺtar
med mätbrev fĺr du manuellt mata in värdena.
Kryssrutan "Normalt utan s/g" anger att för den aktuella seglaren skall man anta att det lägre SRS-talet
skall användas. Detta kan ändras i samband med att du matar in resultatet.
Pĺ SSF:s hemsida finns de fullständiga LYS-reglerna.
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Inmatning av resultat vid entypssegling.
Till att börja med finns alla deltagarna i listan längs till vänster. Genom att ge deltagarna en plats
hamnar deltagarna i listorna i mitten. Deltagarna som inte genomför seglingen pĺ ett normalt sätt ĺsätts
en specialkod och hamnar pĺ listan längst till höger. Registrering av data sker enklast genom att ange
plats eller specialkod sedan dubbelklicka pĺ deltagaren (pĺ nĺgon lista).

Längst upp till vänster väljer du vilken segling det gäller.
Om du inte redan varit inne och matat in data för denna segling kommer samtliga deltagare att finnas
pĺ den vänstra listan Inga registreringar.

Ändring av data för deltagarna
Att ge en deltagare en viss plats
Markera Plats näst längst upp till vänster, fyll i önskad plats (börja normalt med ettan) och
dubbelklicka pĺ den deltagare som skall ha denna plats. Deltagaren flyttas över till listan i mitten.
Fältet för plats ökas nu med ett sĺ att du kan direkt klicka pĺ nästa deltagare (om du matar in i
platsordning).
Om du vill ändra plats för nĺgon seglare (som befinner sig pĺ listan i mitten) fyller du i önskad plats i
rutan för detta och dubbelklickar pĺ deltagaren. Om du kryssat för Sortera om kommer de andra
seglarnas resultat att justeras.

Om seglingen ej genomförts korrekt
Vid diskvalificering, avbruten segling, tjuvstart o.s.v. eller om seglaren inte deltagit ĺsätts han en kod
enligt IKR. Klicka för Specialkod näst längst upp till vänster och välj vilken kod du vill ge.
Dubbelklicka pĺ deltagaren i listan.
Nollställning av resultat
Klicka för Nollställning näst längst upp till vänster. Dubbelklicka pĺ deltagaren i listan.

Ändringar av data för samtliga seglare
Om du klickar pĺ Nollställ alla sĺ flyttas alla deltagare till listan längst till vänster

Starthjälp
Klicka pĺ knappen Starthjälp för att fĺ hjälp med tidgivning mm vid starten.
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Inmatning av resultat vid SRS-segling.
Detta är den mest komplicerade delen av programmet. Det gäller att ge varje seglare en starttid, en
mĺlgĺngstid och ett korrekt SRS-tal för seglingen.
Till att börja med finns alla deltagarna i listan längs till vänster. Genom att ge deltagarna en starttid
och en sluttid (och ett korrekt SRS-tal beroende pĺ utrustning) hamnar deltagarna i listorna i mitten.
Den ena listan visar deltagaren i ordning efter tid för mĺlgĺng, den andra i ordning efter korrigerad tid.
Deltagarna som inte genomför seglingen pĺ ett normalt sätt ĺsätts en specialkod och hamnar längst till
höger. Registrering av data sker enklast genom att klicka pĺ deltagaren i nĺgon lista, kontrollera eller
ändra data och sedan dubbelklicka pĺ samma deltagare.

Längst upp till vänster väljer du vilken segling det gäller.

Om du inte redan varit inne och matat in data för denna segling kommer samtliga deltagare att finnas
pĺ den vänstra listan Deltagare utan registreringar.
Arbetsgĺng:
Välj segling (vid serie av seglingar)
Före starten anges starttid och kontrolleras SRS-tal för de olika deltagarna.
Vid mĺlgĺngen matas tid för mĺlgĺng in.

Ändring av data för deltagarna en och en
Markera en deltagare
För att välja ut en deltagare sĺ att du kan se och ändra data för honom sĺ kan du
antingen
klicka pĺ honom i nĺgon av listorna
eller välja i fältet med listan längst upp
Mata in starttid.
Klicka för Tider och Lystal i fältet Typ av registrering till vänster (om det inte är gjort)
Fyll i fälten för Starttid (tim min sek och datum). Klicka pĺ Registrera starttid
Om seglingen sträcker sig över flera dagar kryssar du för Använd datum och fĺr dĺ möjlighet att välja
datum för start och mĺl.
Ändra SRS-tal

Eftersom det i en serie oftast är tillĺtet att ha olika utrustning för varje segling sĺ mĺste SRS-talet
kunna ändras för varje segling. Kontrollera att Utrustning Med spinn/genn är korrekt ifylld och
korrigera vid behov. Om du vill kolla lystabellen sĺ har du den tillgänglig i fältet Lystabell. Om du
inte ser hela raden, klicka pĺ <Enter>
Mata in mĺlgĺngstid med manuell inmatning av tider
Kontrollera att Använd datorns klocka inte är markerad.
Fyll i fälten för Sluttid (tim min sek och datum). Dubbelklicka pĺ deltagaren (i nĺgon av listorna) eller
enkelklicka pĺ deltagaren klicka pĺ Registrera start- och sluttid
Använda datorns klocka
Kontrollera att Använd datorns klocka är markerad.
Du registrerar sedan mĺlgĺngen genom att dubbelklick pĺ deltagaren som just gĺr i mĺl. Om du vill
justera i efterhand, se till Använd datorns klocka inte är ifylld och rätta till felet.
Om seglingen ej genomförts korrekt
Vid diskvalificering, avbruten segling, tjuvstart osv. eller om seglaren inte deltagit ĺsätts han en kod
enligt IKR. Klicka för Specialkod näst längst upp till vänster och välj vilken kod du vill ge.
Dubbelklicka pĺ deltagaren i listan
Nollställning av resultat
Klicka för Nollställning näst längst upp till vänster. Dubbelklicka pĺ deltagaren i listan.

Ändringar av data för samtliga seglare

Du kan ändra starttider eller slutdatum samtidigt för alla seglare.
Sätta starttider
Fyll i fälten för Starttid

och klicka pĺ knappen Sätt starttider.

Omvänd SRS (Jaktstart)
Vid omvänd SRS beräknas starttiderna individuellt baserat pĺ önskad tid för mĺlgĺng och beräknad tid
för en viss standardbĺt.
Om du kryssar för rutan Omvänd LYS sĺ kommer du dels ĺt att beräkna starttider, dels beräknas
resultatet utifrĺn tiden för mĺlgĺng, inte för korrigerad tid.

Fyll i Önskad tid för mĺlgĺng.
Fyll i ett SRS-tal i fältet SRS-tal
Fyll i distansen
Välj Vindstyrka/fart Tiderna räknas ut

Eller välj Manuell beräkning
Fyll i fältet Ber tid
Klicka pĺ knappen Beräkna starttider
Om den faktiska seglade tiden skulle visa sig avvika för mycket frĺn den beräknade kan det vara
aktuella att i stället använda den korrigerade tiden vid resultatberäkningen. Om sĺ är fallet räcker det
med att kryssa bort markeringen i rutan Omvänd SRS.

Starthjälp
Klicka pĺ knappen Starthjälp för att fĺ hjälp med tidgivning mm vid starten.
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Utskrifter pĺ skärm, printer och fil

Här väljer du vilka seglingar du vill ha med i slutresultatet och hur mĺnga du vill räkna bort. Om du
gör ändringar klickar du sedan pĺ Räkna om resultat.
Du kan själv ställa in bredden pĺ kolumnerna i tabellhuvudet. Kolumner som du gett bredden 0
kommer inte heller att skrivas ut. Om du ställer in bredden pĺ den första resultatkolumnen kan du
kopiera denna bredd till de övriga genom knappen Justera kolumnbredd
Du kan sortera raderna efter en kolumn genom att klicka i kolumnens huvud.

Vid uträkningen av poängsumman för en serie anger du vilka seglingar som skall räknas med och hur
mĺnga av dessa som varje seglare kan räkna bort. De sämsta resultaten markeras sätts inom parentes.
När du ändrat vilka seglingar som skall räknas med eller hur mĺnga seglingar som skall räknas bort
klickar du pĺ Räkna om resultat för att utföra detta.
Vid lyssegling om du bara skriver ut en segling fĺr du ocksĺ ut tider mm.

Om du har angett grupptillhörighet för deltagarna (när du skrev in data för dem) kan du ta ut en lista
bara pĺ en grupp eller nĺgra grupper. Fyll i de gruppbeteckningar som skall medräknas och klicka pĺ
Välj grupp. Du kan välja fler än ett tecken i gruppbeteckningen. Du fĺr dĺ med deltagare som har
nĺgon av de gruppbeteckingar som anges.
Om du vill ĺtergĺ till en lista över samtliga deltagare, klicka pĺ Välj alla. Läs mer
När du klickar pĺ Skriv ut kan du välja utskrift pĺ skrivare eller fil. Om du väljer fil kan du välja
mellan textfil och html-fil.
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Utskrifter pĺ printer och fil

Vid utskrift till skrivare kan du förhandsgranska dokumentet och välja skrivare och
skrivarinställningar.
Den rena textfilen är en Tab-separerad textfil i första hand avsedd för efterbehandling i exempelvis
Word. I Word kan du till exempel göra om själva listan till en tabell för formatering enligt önskemĺl.
Html-filen är avsedd för visning pĺ en dataskärm eller överföring till en Internethemsida.
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Starthjälp gemensam start
Denna funktion ger stöd ĺt seglingsledningen under startproceduren enligt IKR.

Du har ett antal tider som visas. Klockan, starttid, tid till start, nästa ĺtgärd (signal) och tid till denna.
Du har ocksĺ en lista över startförfarandet, en lista över aktuella flaggor och en lista över deltagarna.
Du anger starttiden och klocka börjar ticka. I fältet för Nästa ĺtgärd stĺr Förberedelsesignal och till
höger om denna stĺr tiden till detta. När 10 sekunder ĺterstĺr börjar en nedräkning (hörbar).
När tiden passerats markeras Förberedelsesignal och tiden till denna visas, o.s.v.
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Starthjälp individuell start (omvänd SRS)
Denna funktion ger stöd ĺt seglingsledningen under startproceduren vid individuell stat.

Du har här klockan samt tid till nästa start.
Du har ocksĺ en lista över startande där nästa startande är markerad.
Dĺ starttiden närmar sig börjar en hörbar nedräkning och dĺ tiden är noll stegas det hela fram till nästa
startande.
Starttiderna mĺste ha räknats fram i Resultatinmatning SRS.

