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Rasti-Kurikan kuntorastien ajanotto-ohjeet

Kaudelle 2021, ohjeistusta on päivitetty Rastilippu-palvelun kanssa yhteensopivaksi. Tietokoneen tulee nyt olla 
kuntorastien ajan yhteydessä nettiin, eikä muistitikkua käytetä missään vaiheessa. Tulokset päivittyvät 
automaattisesti, eikä niitä tarvitse enää lähettää käsin sähköpostilla.
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1. Valmistelut ennen kuntorasteja:

 1.1 Ajanottolaitteiston sisältö:

 Tietokone: Fujitsu Lifebook E734 + verkkovirtalaturi
 Emit-lukija 250 + USB johto
 Hiiri
 4G mokkula: TP-LINK M7350 + USB johto

Kuva1. Ajanottolaitteisto

 1.2 Akkujen lataaminen:

 Tietokoneen akku kestää lataamatta kuntorastien ajan, jos se on ladattu täyteen valmiiksi
◦ Kuntorastien aikana konetta voi tarvittaessa ladata kuntorastivaunun invertteristä jolle löytyy pistoke 

sisältä

 1.3 Ratojen luonti:

1. Käynnistä kone ja avaa ohjelma ”EResults lite” työpöydältä
2. Kytke tietokone nettiin kohdan “Nettiyhteyden luonti” mukaisesti
3. Valitse “Tiedosto” → “Avaa kilpailu” → Työpöytä → Iltarastit → Etsi oikea tiedosto vuosi/kk kohtaisista 

kansiosta
4. HUOM! Älä luo uutta tiedostoa tai tallenna tiedostoa muualle kuin yllä olevaan kansioon
5. Klikkaa “Kilpailutiedot” välilehteä
6. Täydennä “Paikka” kenttään järjestäjien nimet

◦ Tämä tieto ei päivity tuloksiin, vaan sitä käytetään kuntorastijärjestäjien tilastointiin
7. Klikkaa “Lisää rata” ja täydennä riville radan nimi, pituus ja koodit

◦ Rastireitin koodit ovat RR1 61, RR2 62, RR3 63, RR4 64 ja RR5 65.
◦ Laita jokaiselle radalle 100-leimasin viimeiseksi

8. Toista vaihe 7 jokaiselle radalle ja sen jälkeen valitse ylärivistä “Rastilippu” (nappi jossa ei ole juoksijan 
kuvaa)

9. Paina “Lähetä tulokset” (katso kuva 4.)
10. Tiedostoa ei tarvitse tallentaa erikseen. Kun kaikki radat ovat valmiita ja ”Lähetä tulokset” -nappia on 

painettu, sulje ohjelma, tietokone ja mokkula
11. Voit muokata tältä samalta välilehdeltä ratoja myös kuntorastien aikana
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Kuva 2. Esimerkki ratojen syötöstä

 1.4 Nettiyhteyden luonti:
 Tulokset päivittyvät automaattisesti Rastilippu palveluun
 Tietokoneen tulee olla yhteydessä nettiin valmisteluvaiheessa ja kuntorastien aikana

◦ Jos nettiyhteys ei jostain syystä toimi kuntorastipaikalla, voit kytkeä tietokoneen nettiin kotona ja 
toimia kohdan “kuntorastien lopuksi kun kaikki ovat saapuneet maaliin” mukaisesti

 Voit käyttää nettiyhteyden muodostukseen mukana toimitettavaa mokkulaa tai omaa puhelintasi
 Mokkulan käyttö:

1. Paina mokkulan virtapainiketta muutama sekunti
2. Kun mokkula on käynnistynut (näyttö näyttää samalta kuin kuvassa alla), kytke mokkula USB-

johdolla tietokoneeseen
3. Odota kunnes tietokone on yhdistänyt verkkoon (ympyröity kuvake muuttuu kuvan mukaiseksi)
4. HUOM! Yhteys muodostetaan USB-kaapelin kautta, joten se tulee olla kytkettynä koko ajan
5. Kuntorastien loputtua muista sammuttaa mokkula virtapainikkeesta

Kuva 3. Tietokone yhdistettynä nettiin mokkulan kautta
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2. Ajanotto kuntorasteilla:

 2.1 Laitteiston valmistelu:

1. Liitä emit-lukija porttiin jossa lukee “Emit-lukija”. Katso kuva sivulta 2
2. Liitä halutessasi myös hiiri. Ainoastaan emit-lukija tulee olla oikeassa USB-portissa, muut laitteet voidaan 

kytkeä mihin porttiin tahansa
3. Käynnistä kone ja avaa ohjelma ”EResults lite” työpöydältä
4. Valitse “Tiedosto” → “Avaa kilpailu” → Työpöytä → Iltarastit → Etsi oikea tiedosto vuosi/kk kohtaisista 

kansiosta
5. Kytke tietokone nettiin kohdan “Nettiyhteyden luonti” mukaisesti

 2.2 Vaihtoehdot suunnistajien kirjaukseen:

 Suunnistaja voidaan kirjata metsään lähtiessä
◦ Tämä vähentää ruuhkaa maaliin tultaessa

 Suunnistaja voidaan myös kirjata koneelle maaliin tultaessa
◦ Tällöin tulee huolehtia että tiedetään, ketä on maastossa

 2.3 Suunnistajien kirjaaminen metsään lähtiessä:

1. Valitse “Lähtö” välilehti
2. Lue suunnistajan emit-kortti lukijalla
3. Kirjoita/vaihda henkilön nimi ja seura sekä valitse rata

◦ Käytä nimestä muotoa “Sukunimi Etunimi”
◦ Voit laittaa nimi-kenttään usean eri henkilön nimen
◦ Voit tehdä jo tässä vaiheessa valinnat “Ei aikaa” tai “Ei nimeä tuloksiin” tai valinnat voidaan tehdä 

vasta maaliin tultaessa
◦ Muista valita “Lainakortti” jos kyseessä ei ole suunnistajan oma kortti
◦ Paina lopuksi “Lisää”

4. Uusien korttien kohdalla, ohjelma kysyy tallennetaanko tiedot. Vain henkilökohtaisten korttien tiedot 
voidaan tallentaa. ÄLÄ TALLENNA HENKILÖIDEN NIMIÄ LAINAKORTEILLE!

5. Metsässä olijat näkee tämän välilehden alareunasta ratakohtaisesti

 2.4 Suunnistajien kirjaaminen maaliin tultaessa:

1. Valitse “Maali” välilehti
 Jos suunnistaja on jo kirjattu lähteneeksi, ohjelma vaihtaa automaattisesti “Maali”-välilehdelle kun 

suunnistaja asettaa kortin lukijaan
2. Lue suunnistajan emit-kortti lukijalla

a) Jos suunnistaja on jo kirjattu lähteneeksi ja leimaukset täsmäävät rataan, ohjelma näyttää tuloksen 
tuloslistalla ja käyttäjältä ei täten vaadita muita toimia

b) Jos suunnistaja on jo kirjattu lähteneeksi mutta leimaustiedot eivät täsmää asetettuun rataan, avautuu 
ikkuna, josta voidaan vaihtaa suorituksen tilaa tai rataa. Ohjelma ehdottaa toista rataa jos leimat 
täsmäävät siihen

c) Jos suunnistajaa ei ole kirjattu lähteneeksi ja leimaukset ovat ok, avautuu ikkuna, josta voidaan valita 
kirjataanko suunnistaja maaliin tulleeksi vai lähteneeksi. Valitsemalla ”maaliin” avautuu ikkuna, johon 
voidaan täydentää/täyttää nimi ja seura. 

3. Jos suunnistaja halutaan asettaa “Ei aikaa” tilaan, voidaan se tehdä kirjauksen jälkeen alaspudotusvalikosta
nimen kohdalta

4. Jos suunnistaja  halutaan tuloslistoille “Ei aikaa” tilaan ilman emitin käyttöä, voidaan se tehdä 
klikkaamalla “Maali” välilehdellä tulolistan kohdalta hiiren oikealla “Lisää kilpailija”

5. Radalta toiselle siirto voidaan tehdä klikkaamalla hiiren oikealla nimen kohdalta “Siirrä radalle”
6. Yksittäisen suunnistajan leimaustiedot näkee klikkaamalla hiiren oikealla nimen kohdalta ja valitsemalla 

“Näytä leimaukset”
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 2.5 Kuntorastien lopuksi kun kaikki ovat saapuneet maaliin:

1. HUOM! Kaikki muutokset, kuten radat ja ratasiirrot eivät päivity automaattisesti, joten siksi on tärkeää 
lähettää tulokset myös manuaalisesti

2. Valitse ylärivistä “Rastilippu” (nappi jossa ei ole juoksijan kuvaa)
3. Paina “Lähetä tulokset”
4. Sulje ohjelma, tietokone ja mokkulaa

Kuva 4. Tulosten lähetys rastilippuun manuaalisesti
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3. Vikatilanteita ja muita ohjeita:

 3.1 Emit-lukija ei reagoi emit-korttiin:

1. Varmista että “Asetukset” valikosta on valittu “Emit, 250-lukija” ja “COM3 [Device]”
2. Varmista että lukija on tietokoneen oikeassa portissa
3. Paina “Resetoi lukija” ja käynnistä ohjelma uudelleen
4. HUOM! Samaa korttia ei voi lukea kahteen kertaan peräkkäin, kokeile välillä toisella emit-kortilla

Kuva 5. Asetukset-välilehden oikeat valinnat

 3.2 Nettiyhteys ei toimi:

1. Sammuta ja käynnistä mokkula uudelleen painamalla virtapainiketta muutama sekunti
2. Varmista että USB-kaapeli on kytkettynä kunnolla
3. Kokeile yhteydenjakoa puhelimellasi
4. Yhdistä tietokone nettiin kotona kuntorastien jälkeen, avaa oikea tiedosto EResults Litellä ja toimi kohdan 

“kuntorastien lopuksi kun kaikki ovat saapuneet maaliin” mukaisesti

 3.3 Ohjelma tai tietokone sammuu yllättäen:

1. Tiedosto tallennetaan tietokoneelle automaattisesti jokaisen kirjauksen jälkeen, joten tietoja ei menetetä
2. Avaa tiedosto uudelleen kohdan “Laitteiston valmistelu” mukaisesti

 3.4 Tulokset eivät päivity Rastilippuun tai Rastilipussa ei näy ratoja:

1. Toimi kohdan “kuntorastien lopuksi kun kaikki ovat saapuneet maaliin” mukaisesti
2. Varmista että tiedosto on tallennettu työpöydällä olevaan kansioon “Iltarastit” ja että tietokone on 

yhteydessä nettiin
3. Ilmoita asiasta Pekalle tai Markolle

 3.5 Apua saa tarvittaessa:

 Pekka Alanen 040-8220591 pekka.alanen@rastikurikka.net
 Marko Taipalus 040-5273801 mtaipalus@gmail.com
 iltarastit@rastikurikka.net


