
 
 

 

PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN  (versio 1.2. / 9.9.2014) 

 

Tietoja ohjeesta: Kalevi Korhonen Puh. 0400 765 291 EMAIL kalevi.korhonen@pp.inet.fi 

Ohjelman voit ladata ositteesta: http://www.vola.fr/eng/timing/product/skialp-pro/690.html (Volan sivu). 

Valitse sivulta Alge-Timing kelloille tarkoitettu ohjelma versio. Ennen ohjelman lataamista joudut 

rekisteröitymään ja sen yhteydessä saat Volalta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asenna ohjelma 

tietokoneelle. 

Ohjelman aloittaminen; Local configuration välilehdeltä valitse kieli.  

Folders välilehdeltä voit valita oletushakemistot, jonne ohjelma tallentaa kilpailun tiedot. Hakemistoon voit 

tehdä jokaisesta kisasta oman alakansion. Tämä kannattaa myös tehdä, jotta tulosten lähettäminen FIS-

sivuille toimii ongelmitta. 

 

Timing device välilehti: 

Valitse Alge-Timingin kello, jota käytät kisassa. Ohjelman ja kellon yhteyden voit tarkastaa välilehdeltä 

Test Timing Device. Algen Timy toimii ohjelmassa USB-kaapelin kautta. Alge-Timingin sivuilta voit hakea 

tähän ohjelman;   http://www.alge-timing.com/alge/download/software/index-1e.html  Algen 8001 TdC 

toimii suoraan ohjelmassa Algen alkuperäisellä kaapelilla.  

 

 

Lähtösignaali tulee kanavalta c0  

Maalisignaali tulee kanavalta c1. 

Väliaika kanava valitaan alempaa (Alge 

8001 TdC) 



 
 

 

Test Timing Device välilehti  

 

 

FIS-KILPAULUN PERUSTIEDOT JA KILPAILUN PERUSTAMINEN 

Files välilehti � Open event 

Valitaan uusi kisa. 

 

 

Valitaan ”YES” 

 

 

 

 

Jos yhteys kelloon toimii, niin 

ruutuun tulee dataa ja OK 

napissa on ”vihreä ”. 



 
 

 

General Parameters 

Täytetään tarvittavat tiedot. Codex ruutuun laitetaan maatunnus (FIN), Fis:n kilpailun koodi (0962)sekä 

TD:n numero (597). Täillä tiedoilla kisa yksilöityy ja niitä tarvitaan kun kisasta lähetään xml-tiedostot 

tuloksista ja Timing Reportista FIS:n sivuille. 

Load painikkeesta voit hakea tiedot toisesta kisasta. 

 

 

Header 

 

 

Täytä tarvittavat tiedot. Voit ladata 

aikaisemmin käytetyn ”headerin” 

toisesta kilpailusta.  

 

 

Toisen kierroksen ”headerin” voit 

kopioida suoraan 1. kierroksen tiedot. 

Kopioinnin jälkeen tee 2. kierroksen 

”headeriin” tarvittavat muutokset. 

 



 
 

 

 

Event type 

Täytetään lomakkeeseen tarvittavat tiedot. 

 

 

Printing parameters 

 

 

Muuttamalla näitä voit muotoilla 

tulostuksia haluttuun muotoon.  

 

Kisan järjestäjän ja sponsoroiden logot 

voit ladata näkymään kohdasta Logos 

 



 
 

 

 

Kilpailijoiden hakeminen FIS:n pistelistalta kilpailuun. 

Valitse Importing 

 

Voimassa olevan FIS-listan valitseminen 

 

 

 

 

Valitse Update, jolloin uusin FIS-lista 

päivittyy. 



 
 

 

 

Update FIS Alpine List 

 

 

 

 

Latautunut voimassa oleva FIS-lista 

Tällä listalla on yhteensä 12434 kilpailijaa (miehet ja naiset yhteensä) 

 

Paina Search of the last list.  
Ohjelma hakee viimeisimmän listan 

automaattisesti ja kun lista on löytynyt, 

niin lokeroon tulee vihreä neliö ja listan 

numero tulee List number lokeroon.  

Tämän jälkeen paina Download this 
list ja lista latautuu tietokoneellesi 



 
 

 

Filter 

Tässä voidaan rajata eri hakuja. Esimerkissä haetaan vain miehet, joita listalla on 7891. 

 

 

 

Kilpailijan hakeminen kisatiedostoon  

Voidaan hakea esimerkiksi FIS-numeron tai sukunimen perusteella. Kun oikea kilpailija löytyy, niin 

”kaksoisklikkaa” kilpailijaa, niin se siirtyy kisan tietokantaan.  

 

 



 
 

 

  

                                             

 

Jos ennen kilpailua FIS-pistelista vaihtuu uudempaan, niin uudet pisteet voidaan päivittää kilpailuun 

valituille seuraavasti:.  

Valitse Options ja valitse Update Competitors from a federation file. Nyt voit valita FIS-pistelistan, 

joka on voimassa.  

Paina “All” nappia, jonka jälkeen punaiset rastit muuttuvat vihreiksi. Paina OK, jolloin esim. pisteet 

päivittyvät. 

 

         

 

 
 

 

 

Kun kaikki ilmoittautuneet 

ovat lisätty tietokantaan, 

niin ruudussa näkyy 

kuinka monta kilpailijaa 

kisaan on ilmoittautunut. 

 



 
 

 

Arvonnan suorittaminen ja kilpailunumeroiden antaminen 

Valitse Options ja näkyviin tulevista vaihtoehdoista valitse Assing Bibs. 
Valitse Selection. Valitse näkyviin tulevista vaihtoehdoista According to Ski rules X-best (draW) 

 

 

 

 

  

 

Paina OK 

Valitaan kuinka monta parasta pisteellistä 
kilpailijaa arvotaan (esimerkiksi 15 tai 30 ) 

 



 
 

 

Annetaan ensimmäisen kilpailijan numero 

 

 

 

Paina OK. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Hyväksy OK 

 

 

                                                     Laita 30 tilalle 0 ja anna numerot 

 

Arvonnan suorittaminen erityistapauksissa 

(esim.  SM-kilpailu, jossa 1. arvontaryhmään 

valitaan 1-7 parasta ja toiseen arvonta-

ryhmään valitaan 8 – 15 parasta) 

 

 

Näin tehdään myös toinen ryhmä pisteiden 

perusteella. Pisteettömät arvotaan omana 

ryhmänä. Pisteettömille annetaan numerot 

arvonnan jälkeen esim. 76–77 

 

Lopuksi annetaan lähtönumerot  16 – 75 

seuraavasti.  Seletcion  - According Ski rules  

X-best  (reversed )Valitaan 16. pisteet ja 

viimeiset FIS-pisteet (ei  999,99) 

 

 

 



 
 

 

Lähtölistan tuominen ajanotto-ohjelmaan. (Timing) 

Paina Manage Runs ja sen jälkeen paina Start list 

 

 

Valitse Options ja näkyviin tulevista vaihtoehdoista valitse ylin vaihtoehto Prepare with Competitors. 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

Paina OK 

 

Paina ADD ja sen jälkeen Close. 

 

Valitse Edit valikosta Run Start List. 
Valitaan Run 1 ja paina OK 

 



 
 

 

 

Tässä valikossa voit muotoilla lähtölistaa. Tähän voi lisätä tai poistaa kilpailijoiden tietoja, 
mitä tulosteeseen halutaan.  

 

 

 

Export painikkeen alta tiedot voidaan viedä esimerkiksi suoraan Excel-taulukkoon tai moneen muuhun 

muotoon.  

Apply Filters painikkeen alta voidaan esimerkiksi tulostaa lähtölistat maittain, seuroittain tai moneen 

muuhun muotoon. Omien listojen perustiedot ja muotoilut voidaan tallentaa ja ne voidaan ladata 

esimerkiksi toisesta kilpailusta. 

 

 



 
 

 

LÄHTÖLISTA (tulostettuna PDF-muotoon) 

 

 

AJANOTTO 1. KIERROS (kellona Alge Timing TdC 8001) 
Valitaan Manage Runs ja sen jälkeen Timing. 

 

Timing välilehti 

 
Yhteys kelloon toimii kun neliö on vihreänä. Kellossa ja ohjelmassa tulee olla sama päivän aika. Avaa 

ohjelma uudelleen kellojen synkronoinnin jälkeen. Näin voit olla varma, että kellonajat ovat samat. 

Jos sinulla on käytössä Display Ski Alp Pro ohjelma, pitää neliö olla vihreänä. Silloin yhteys on kunnossa. 

 



 
 

 

Asetuksia: (Options   Software parameters) 

Käy nämä asetukset läpi, jotta saat ohjelman toimimaan halutulla tavalla. 

                  

 

 

Näillä asetuksilla voit vaikuttaa siihen, mitä tietoja 

haluat välittää kuuluttajalle, Live-Timing 

ohjelmaan ja Display Pro ohjelmaan.  

Asetukset kannattaa tallettaa siten, että Audi ja 

FIS-kilpailuissa on omat asetukset. FIS-kisassa tulisi 

näkyä esim. kansallisuudet. 

Display this ranking,  valitse Event 

 

 

Alla on oheisen määrittelyn mukainen näyttö. 



 
 

 

Timing näyttö 
Tässä näytössä näkyy kilpailun kulku. Vasemmassa sarakkeessa on lähtöajat, keskellä väliajat ja maaliajat. 

Vasemmassa reunassa on tilasto-osio, viimeiset tapahtumat maalissa sekä tuloslista. 

Kun ajat ovat tulleet kellolta, niin ne ovat vihreinä. Jos ajat ovat tulleet muualta kuin kellon 

ajanottokanavien kautta, niin siihen tulee erilainen etumerkintä. ( M = manuaali, esim. kellon START 

nappula, E= aikaa editoitu. Esim. väliajan alimmaista aikaa ei ole hyväksytty, koska väliajan minimiaika on 

määritelty 20 sekuntiin. Kilpailijoita ja aikoja voidaan muuttaa valitsemalla kyseinen ruutu ja sen jälkeen 

hiirellä kaksoisnapsautetaan.  

Ei lähteneet, keskeyttäneet ja hylätyt; valitaan kilpailija ja painetaan kyseistä painiketta. 

 

Kilpailijan hylkääminen; esim. portin numeron lisääminen. Aktivoidaan kilpailija, painetaan INFO- 

nappia ja lisätään portti. 

Ennen kierroksen päättämistä kaikki kilpailijat tulee olla ”käsiteltyinä”. Esim. jos kilpailija, joka ei ole 

lähtenyt radalle ja se jää Start osioon, hän ei tulostu kilpailun tuloksiin. 

Huoma! Tässä ohjelmassa Algen kello ohjaa tietokone-ohjelmaa. Jos kellolta ohitetaan kilpailija, joka ei ole 

startannut tai tullut maaliin, niin kilpailijan tiedot jäävät yläosioon. Ne poistuvat sieltä vasta kun kilpailijan 

kohdalla valitaan ”DNS” tai ”DNF”. 

Jos maaliin tulijoiden järjestys on väärä tai maaliin tulee ylimääräinen aika, niin kilpailijoiden ajat voidaan 

korjata kaksoisklikkaamalla kilpailijan numeroa. Nyt numeroa pystyy muuttamaan. Syötä kilpailijoiden 

numerot oikeiden aikojen kohdalla. Kaikkien maalintulo ajat pitää näkyä vihreinä, mikäli ne ovat tulleet 

kellolta. Näitä muutoksia voi tehdä kisan ollessa käynnissä. Korjauksien jälkeen kilpailijan aika tulee ”Time” 

sarakkeeseen, josta voi tarkastaa, että aika on realistinen. Ylimääräinen aika pitää poistaa. Napsauttamalla 

hiiren oikeaa korvaa, niin esiin tulee valikko, josta voidaan valita oikea merkki aikaan liittyen. Jos kilpailijan 

päivän aikaa pitää muuttaa, niin se tapahtuu kaksoisklikkaamalla aikaa. Kaikista poikkeavista ajoista 

numeron eteen tulee erikoismerkki. 



 
 

 

                                                                               

Tulokset 1. krs 

Kun kaikki kilpailijat ovat tulleet maaliin ja kilpailutuomari on hyväksynyt diskatut, voidaan kierroksen 

tulokset tulostaa. Valitse Ranking after a un.  Valitse Run 1 ja tulosta tulokset haluamasi muotoon. 

                                         

 

Toinen kierros 

                                                                

 

 

 

Toisen kierroksen ajanotto hoidetaan kuten ensimmäinen kierros. 

 

Muutama hyvä ominaisuus: 

Other printings valikosta voidaan tulostaa mm. kilpailupöytäkirja yms. hyödyllisiä tulostuksia. Käy 

tutustumassa niihin. 

 

Valitse Manage Runs ja sen jälkeen 

vaihda kierros 2. 

Vaihda kierros nuolesta. 

Valitse Start Lista ja sen jälkeen 

Options. Valikosta valitaan Prepare 

from ranking after a run.  

Valitaan 1.Run. 

Valitaan kuinka monta kilpailijaa 

käännetään ja sen jälkeen paina Add. 

Lähtölista on nyt valmis 

Numeron korjaus 

Ajan korjaus  

Ajan poisto;  näkyy punainen  X ja 

tiedot ovat punaisella pohjalla. 



 
 

 

KILPAILUN TULOKSET: 

 

Toisen kierroksen jälkeen toimitaan seuraavasti: 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Valitse Edit valikosta Penalty calculation. Näyttöön tulee ruutu, jossa 

penalty on laskettu. Jos kaikki arvot ovat vihreitä ja Category adder on 

sama, niin penalty on oikein. Tarvittaessa siirrä nuolella arvot vasempaan 

ruutuun, jotta ne muuttuvat vihreiksi. (siirrettävä kohdassa on keltainen 

ruutu ) 

 

 

Tämän jälkeen voit tulostaa penaltyn 



 
 

 

TULOKSIEN TULOSTAMINEN 

 

 

KILPAILUN TULOKSET 

 

 

Valitse Edit valikosta Final ranking 
(points).  Ensin tulee Penalty lomake 

näkyviin. Jos on kunnossa, niin paina 

OK. 

 

Tässä voit jälleen muotoilla tuloksia 

haluamallasi tavalla. Apply Filters 

toiminnon avulla voit tehdä erilaisia 

lajitteluita tuloksista.  

 



 
 

 

TULOSTEN LÄHETTÄMINEN FIS SIVUILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköpostin lähettämisen jälkeen FIS antaa vastuksen, kun tulokset ovat sivuilla. 

 

Valitse Other printings välilehdeltä Export event, jolloin hyväksytty Penalty ruutu 

tulee näkyviin. Paina OK. 

Näkyviin tulee tällainen ruutu. Paina Export FIS. Tiedosto tallentuu ruudussa 

näkyvään paikkaan. 

 

Jos kaikki on oikein, niin jokaisen kohdan edessä on vihreä merkintä. Ohjelma 

ilmoittaa korjattavat kohdat. Tee tarvittaessa korjaukset ja tee sama uudestaan 

korjausten jälkeen. 

 

Lähetä tiedosto tallennetusta paikasta osoitteeseen; alpineresults@fisski.ch 

 

 



 
 

 

KILPAILUN LAITTAMINEN FIS:N SIVUILLE LIVE-TIMING OJELMAAN 

Ohjelman siirtoon tarvitaan LiveSki Alp Pro Fis ohjelma, joka pitää ladata Volan sivuilta osoitteesta: 

https://www.vola.fr/eng/timing/product/live-skialp-pro-fis/693.html Asentaminen vaatii kirjautumista Volan 

sivuille. Kirjautumiseen voit käyttää aikaisemmin saatua käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Kun ohjelman avaa, niin se näkyy tällaisena: 

Directory (SkiAlp Pro) 
Valitse kansio, jossa kyseinen kilpailu on. Kilpailun tulee yllä ylimmäisenä, koska ohjelma etsii ensimmäisen 

kilpailun Codex numeron. Kun Codex numero ja Run ovat vihreinä, niin voit painaa START nappia, jolloin 

Send START LIST aktivoituu.  

                      

Ennen kilpailua sinun täytyy olla sähköpostise yhteydessä FIS:iin, jotta he voivat laittaa kisan Codex-

numeron perusteella kilpailun FIS:n Live-Timing sivuille. Sähköposti lähetetään osoitteeseen 

seehase@fisski.com  Sieltä saat salasanan, joka kirjoitetaan Password ruutuun.  Meteo napin alta voit 

laittaa kisan säätiedot sivuille.  Message napin kautta kisasta voi laittaa informaatiota, joka näkyy sitten 

sivuilla. Näin toimitaan myös toisen kierroksen aikana.  

       

 

Jos samana päivänä on kaksi eri kisaa, niin silloin toiselle kisalle 

tulee luoda oma alakansio SkiAlp Pro tiedoston alle. Myös siellä 

kisatiedoston tulee olla ylimmäisenä. 

Jos ohjelma ei löydä kilpailutiedostoa Codex ruudussa on 

punainen neliö. Varmistu vielä, että numero oikein. Käy vielä 

muuttamassa kilpailun oletushakemistoon sama alakansio, mikä 

on Live SkiAlp Pro  ohjelmassa. 



 
 

 

DISPLAY SKIALP PRO OHJELMA 

Tämän ohjelman avulla voi siirtää kilpailuohjelmasta reaaliaikaista tietoa kuuluttajalle ja tulostaululle. 

Ohjelma pitää ladata Volan sivuilta osoitteesta: http://www.vola.fr/eng/timing/product/display-skialp-

pro/691.html   Asentaminen vaatii kirjautumista Volan sivuille. Kirjautumiseen voit käyttää aikaisemmin 

saatua käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Jotta ohjelman tiedonsiirto onnistuu, pitää tietokoneista rakentaa langaton verkko tai langallinen 

lähiverkko, jossa päätietokoneen SkiAlpPro\Events\ hakemisto jaetaan. Kuuluttajan näyttötietokone ja 

tulostaulutietokone yhdistetään kyseiseen jaettuun hakemistoon. 

 

Kuuluttajan versio saadaan käyttöön valitsemalla Speaker 

Kuuluttajan näyttö: 

 

Laatikossa Ranking voit määritellä 

kuinka monelle sivulle kilpailijoita 

on. Lisäksi voidaan määrittää, kuinka 

monta sekuntia näkyvissä, kunnes 

taas seuraavat sivut tulevat näkyviin.  

Load painikkeen alta voit avata 

erilaisia näyttöjä. Alpin_800_600 

näytössä on kaksi radalla, neljä 

viimeisintä maalissa ja 12 kilpailijaa 

on Ranking osiossa. Toiselle sivulle 

tulostuu sijat 13 – 24 ja kolmannelle 

sivulle sijat 25 – 16. Sivut vaihtuvat 

automaattisesti valitun ajan 

mukaisesti. 

Kuuluttajan versiossa kuuluttaja voi 

reunanauhasta alas vetämällä 

katsella myös kilpailijoita, jotka eivät 

ole sijoilla 1 – 12. Kuuluttajan 

ohjelma ei häiritse ajanotto-

ohjelmaa. 

Jos kilpailut laitetaan Live-

Timingiin, niin kisojen välissä pitää 

kuuluttajan ohjelmaan ja näytön 

ohjelmaan muuttaa uusi polku, 

jotta tiedonsiirto onnistuu. Polku 

voisi olla esimerkiksi: \\KALLE-

THINK\SkiAlpPro\Events2  

Jos kisa ei ole Live-Timingissa, niin 

näyttö vaihtuu automaattisesti 

samalla, kun uuden kisan ajanotto 

aloitetaan. 



 
 

 

AUDI KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 

Periaate perustietojen osalta on sama kuin Fis-kilpailussa. Ski Sportilla on Excel tietokanta, josta kilpailijat 

voidaan tuoda suoraan kisaohjelmaan. Ski Sportin taulukosta lajitellaan osallistujat omiin sarjoihin ja niistä 

jokaisesta tehdään oma Excel taulukko. Jokaisesta sarjasta tehdään oma kilpailu ja ne voivat olla saman 

Eventissa, mikäli Live-Timing ei ole käytössä. Jos Live-Timing on käytössä, täytyy esimerkiksi sarja N14 olla 

Events1 alla, M14 sarja Events2 alla jne.. 

Kilpailijoiden tuonti Excel taulukosta tapahtuu seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen kilpailu hoidetaan kuten FIS-kilpailu. Live SkiAlp Pro ohjelma haetaan myös Volan sivuilta, 

mutta tällä hetkellä ei ole palvelinta, johon Live-Timing tiedosto voitaisiin tallentaa. 

 

Valitse Options ja sen jälkeen valitse Import Competitors from a file. 

Avaa tallennettu tiedosto. Tiedoston tulee olla tallennettuna 

xls.muodossa. (Excel 97-2003) Valitse Import. Käy valitsemassa Field 

kentästä tieto, jonka haluat ensimmäiseen sarakkeeseen. Tässä 

tapauksessa valitse Code. Näin jokaiseen sarakkeeseen valitaan siinä 

haluttu tieto. 

 

Lopputulos 


