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Förutsättning - Att anpassa Heat/Tidschema 

 
Oavsett om du laddar upp resultat från en fil från tidtagningssystemet eller manuellt, behöver du anpassa Heat/Tidsschema. 

Heat/Tidsschema är containern för resultaten per heat/race. Grunden har du redan skapat genom att under fliken 

Tävlingsklass klicka på Skapa Heat/Tidsschema  se manual Tävlingsadministration Komplettera tävlingsinformation  

Steg 2.  

 

För att anpassa Heat/Tidsschema, gör följande:  

1. Leta fram tävlingen i Svemo-TA.  

2. Klicka på Redigera.  

3. Klicka på fliken Heat/Tidsschema.  

4. Kolla att det finns rätt antal heat för varje klass som du vill ladda upp resultat för.  

Det ska finnas ett heat för varje tävlingsklass och race.  

Om du till exempel har två race för en och samma klass, så behöver det finnas två heat eller race upplagda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klicka på                                        för att skapa en till heat för samma tävlingsklass.  

6. I Heat att kopiera, klicka på det heat som du vill kopiera.   

7. I fält Nytt namn, döp heat till exempelvis Moto3/125GP Race 2,  

eftersom det är andra heat för tävlingsklassen i denna tävling. 

8. I fält Nytt kortnamn, döp heat till exempelvis Race 5, 

om detta är heat/race 5 för tävlingsklassen i hela serien.  

Kortnamn visas i seriesammanställningen av resultaten.  

9. Sätt ett nummer, exempelvis 3, om detta är tredje heat/race 

för tävlingen enligt tidsschemat för just den här tävlingen.   

Det är valfritt att sätta ett heat-nummer.  

10. Klicka på Kopiera heat för att kopiera och spara.  

11. Fortsätt upprepa steg 5 till 10 för varje tävlingsklass,  

tills du har rätt antal heat per tävlingsklass. 
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Har det blivit fel? 
I listan med alla heat, gå till kolumnerna Ta bort och Redigera.  

1. Klicka på        för att ta bort eller på                 för att redigera.  

 

 

Att ladda upp resultat från tidtagningssystem 

Förberedelser  
Innan tävlingens start, exportera en fil med alla uppgifter om förarna för respektive tävling.  

1. Logga in på Svemo-TA.  

2. Leta fram tävlingen för vilken du vill ladda ner filen med alla anmälda förare. 

 

För att exportera en fil till ditt tidtagningssystem, gör följande:  

3. Klicka på Arrangera.  

4. Klicka på fliken Anmälda.  

5. Klicka på Exportera till tidssystem.  

6. Välj inställningar för ditt tidtagningssystem  

i Exportinställningar.  

7. Klicka på Exportera.  

8. Importera filen till ditt tidtagningssystem.  

För att importera följer du anvisningarna i ditt  

tidtagningssystem.  

 

 

 

För att importera resultatfil från tidtagningssystemet till Svemo-TA, gör såhär: 

9. Följ anvisningarna i ditt tidtagningssystem  

för att exportera resultatfilen.  

10. Logga in på Svemo-TA.  

11. Leta fram tävlingen för vilken du vill  

importera resultat.  

12. Klicka på Arrangera.  

13. Klicka på fliken Resultat.  

14. Klicka på Importera resultat.  

15. Välj vilken typ av fil du vill importera.  

 

16. Klicka på Välj fil för att välja filen 

 att importera.  

17. Klicka på Importera.  
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Att justera resultat importerad från tidtagningssystem  

 

Ibland behöver resultat justeras, till exempel när extra poäng ska tilldelas. 

All justering sker manuellt.  

 

För att justera resultat, gör följande:  

18. Gå till resultatöversikten där du ser alla tävlingsklasser eller heat.  

19. Klicka på Redigera.  

20. Gör ändringen du vill göra.  

Till exempel:  

- Tilldela extra poäng.  

- Skriva DNS eller DNF som Poäng.  

- Ta bort en förare.  

- Ändra position och/eller poäng för en förare.  

 

21. Klicka på Kontrollera Resultat.  

22. Klicka på Spara.  
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Att ladda upp resultat manuellt (individuell och lag) 

Förberedelser 

Ha resultatlistor tillhands, till exempel utskriven eller som PDF.  

Att ladda upp resultat manuellt  INDIVIDUELLT 

1. Logga in på Svemo-TA.  

2. Leta fram tävlingen för vilken du vill ladda upp resultat.  

3. Klicka på Arrangera.  

4. Klicka på fliken Resultat.  

5. Klicka på Redigera för klassen där du vill ladda upp resultat.  

 

6. Lägg till förare som du vill ladda upp resultat för.  

Det vanligaste valet:   

Lägg till alla förare från anmälningslistan  om du vill lägga till  

alla förare som var anmälda till tävlingen.  

 

Andra valmöjligheter som används ibland: 

- Lägg till (enskild) förare från anmälningslistan  om endast ett par förare 

av alla anmälda startade.  

- Lägg till valfri förare/profil  om du inte har förare på anmälningslistan,  

väljer du in förare direkt från Svemo-TA-registret.  

- Lägg till tom rad  om du vill registrera till exempel en utländsk förare 

som inte finns på startlistan, och som du då också behöver skapa en TA-profil för.  

7. Skriv in position per förare från resultatlistan i kolumnen Pos. 

8. Om det inte finns, skriv in förarens startnummer i kolumnen No.  

9. Klicka på Sortera resultat och beräkna/tilldela poäng.  

Poäng tilldelas då automatiskt. Listan sorteras automatiskt.  

10. Klicka på Kontrollera resultat för att se att det inte finns några fel.  

11. Klicka på Spara.  

Har det blivit fel? Klicka på Ta bort resultat och gör om.  
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Att ladda upp resultat manuellt  LAG 

1. Logga in på Svemo-TA.  

2. Leta fram tävlingen för vilken du vill ladda upp resultat.  

3. Klicka på Arrangera.  

4. Klicka på fliken Resultat.  

5. Klicka på Redigera för klassen där du vill ladda upp resultat.  

 

 

6. Lägg till lag som du vill ladda upp resultat för.  

Lägg till lag - du lägger till ett lag i taget. 

Lägg till alla lag  du lägger till alla lag som är anmälda till tävlingen.   

 

 

 

7. Skriv in position per lag från resultatlistan i kolumnen Pos. 

8. Om det inte finns, skriv in startnummer för lag i kolumnen No.  

9. Klicka på Sortera resultat och beräkna/tilldela poäng.  

Poäng tilldelas då automatiskt. Listan sorteras automatiskt.  

 

Alternativt: 

a. Klicka på Sortera resultat.  

Listan sorteras efter kolumnen Pos.  

b. Skriv in poäng per Pos. i kolumnen Poäng.  

 

10. Klicka på Kontrollera resultat för att se att det inte finns några fel.  

11. Klicka på Spara.  

Har det blivit fel? Klicka på Ta bort resultat och gör om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor? Kontakta oss via ta@svemo.se .  

mailto:ta@svemo.se

