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ORIS - Startovní vlny 

Pro dodržení případných omezení počtu startujících ze strany státních orgánů byla do IS 

ORIS přidána možnost nastavení startovních vln. Za startovní vlnu se považuje časové 

období, ve kterém odstartuje omezený počet závodníků. Maximální počet přihlášených lze 

nastavit pro konkrétní startovní vlnu i jednotlivé kategorie.  

Použití startovních vln je pro pořadatele nepovinné. 

 

 

1/ Nastavení v editaci závodu 

Po přihlášení do ORISu je v editaci závodu v sekci „Přihlášky“ nutné zaškrtnout políčko 

„Přihlašování do startovních vln“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(!) Tuto možnost nelze kombinovat s omezením počtu startujících v celém závodě  
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2/ Nastavení startovní vlny 

 

V editaci závodu v sekci „Přihlášky“ lze nastavit jednotlivé startovní vlny kliknutím na 

„Nový záznam“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vyskakovacím okně nadefinujeme jednotlivé startovní vlny vyplněním kolonek „Název“, 

„Popis“ a zapsáním počtu startujících v dané vlně. 

 
Počet startujících na celém závodě je součtem z jednotlivých startovních vln. Tímto 

způsobem lze omezit počet startujících na celé akce. Obsazenost vlny lze vidět v přehledu 

na hl. stránce závodu. 
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3/ Nastavení kategorií ve vlně 

Kategorie ve vlnách je možné nastavit ručně nebo vygenerovat kliknutím na editovat 

v sekci Kategorie. Název kategorie je vždy "klasický název" + mezera + "název vlny". 

 

Generování 

Připravené kategorie v přehledu lze rozdělit do vln tlačítkem „Generovat kategorie pro 

vlny“. Generovaní je chytré a umí vytvořit kategorie po vlnách z původních kategorií nebo 

z již zadaných vln.  

 
Ručně 

V tomto případě přiřadíme vlnu zvolením v rolovacím okně ve sloupci „Startovní vlna“. 

 
(!) V obou případech lze omezit počet startujících pro kategorii v jednotlivé vlně ve 

sloupci „Počet startujících“ a následně kliknout na „Uložit změny“. V případě, že rozdělujete 

kategorie generováním, automaticky se nastavený počet rozkopíruje do všech vln. 
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4/ Přihlášky 

Jednotlivé kategorie se v přihláškách třídí po vlnách a zobrazuje se také informace o 

naplnění jak vln, tak kategorii. 

 
5/ Různé 

• Při naplnění vlny nebo kategorie se zobrazí chybová hláška „Startovní vlna je 

naplněna“ nebo „Kategorie je naplněna“. 

• Pro přihlašování lze využívat API. Při naplnění vlny se zobrazí chybová hláška „Do 

kategorie se přihlásit“.  

• Pro konkrétní kategorii vznikají jedny výsledky z výkonů ve všech vlnách. 
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