
Statistiky výsledků 

Pořadatelé: Vidí u svého závodu několik typů statistik výsledků (vítězové, počty v kategoriích, počty 

dle klubů), se kterými mohou dál pracovat. Všechny statistiky fungují jako kontingenční tabulky (pod 

obrázkem květiny lze data filtrovat). 

 

 

Veřejně: Po rozkliknutí výsledků jakéhokoliv závodu je dostupná statistika výsledků – vítězové. Zde je 

kontingenční tabulka, která počítá průměrné časy vítězů na km, průměrný čas kategorie/km…. 

 



 

 

Veřejně dostupná statistika výsledků – vítězové kategorií by měla pomoci stavitelům. Formou 

kontingenční tabulky lze opět filtrovat různá data. Na příkladu dole například průměrný čas na km 

prvních tří závodníků ve všech kategoriích.  

 

 

Nastavení ražení 

V nastavení závodu lze v současné chvíli vybírat celkem ze čtyř typů ražení – vše, kontaktní, 

bezkontaktní a bezkontaktní BS11. Na bezkontaktní závod se lze přihlásit také s kontaktním čipem, na 

bezkontaktní závod BS11 (bezděrové krabičky, používá sekce MTBO) pouze s bezkontaktním čipem!  

Při přihlášení ORIS automaticky vybere čip, který má závodník v nastavení určený na daný typ závodu. 

Viz níže. 

 



Čipy u závodníků evidovaných v IS ORIS 

Každý v ORIS evidovaný závodník může v osobním nastavení určit, se kterým čipem běhá konkrétní typ 

závodu. Může tím šetřit baterii svého SIACu na závodech, kde je možné i kontaktní ražení. Nastavení 

může administrovat také vedoucí klubu. 

 

Možnost vypnutí požadavků na start 

Po prosbách pořadatelů zejména z velkých oblastí je možné na závodě vypnout políčko „požadovaný 

start“. Všem, kteří se k tomuto kroku přistoupí, výrazně doporučujeme na to závodníky upozornit 

v rozpise i pokynech ideálně s e-mailovým kontaktem pro případ nejvyšší nouze (rodiče s malými 

dětmi). 

 



 

Dole v nabídce editace je poté možnost skrytí pole v přihláškách. 

 

Abecední řazení 

Na některých místech IS ORIS bylo nově přidání abecední řazení členů klubu, například v příloze 

k vyúčtování, soupiskách,…  

Připomínáme, že stále zůstává možnost seřadit si daný seznam dle jakéhokoliv sloupku, např. klubový 

seznam podle ABCD. Stačí kliknout na konkrétní položku v hlavičce tabulky. 

 



 

 


