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Øvelser
- Hvis alle øvelser har samme 

distanse/deltakere passerer 
de samme stasjonene i lik 
rekkefølge trenger man kun 
en øvelse.



Stasjoner- legg til stasjon
- Velg navn på stasjon
- Trykk ny tidtakerenhet
- Legg inn serienummer/device

id
- Merk hva stasjonen er
- Bruker man kun emit brikker 

kan man kun huke av for 
«leser brikker», dette burde 
man ikke gjøre på stasjonen 
skyting.



Før arrangement
Generelt

Viktig å velge rett forbund, og velge om starttider skal styres av pulje eller klasse.



Stasjoner
En ECB/ETS er en stasjon som kan ha flere roller

Strafferundeteller egen rolle, skal ikke med i passeringsoppsett
Skyting er egen rolle i tillegg til å være mål der ECB blir brukt

Stasjonen skyting skal være med i passeringsoppsett



Husk å trykke New Race på ETS/ECB dagen før rennet.



Roller
En stasjon kan ha flere roller, man gir stasjonen flere roller i passeringsoppsettet.



Ved å klikke på rutene i passeringsoppsettet kan man gi stasjonen flere roller.



Startnummer tildeling
På førstesiden må det velges at starttider styres av klasse.

Rekkefølge klasser skal starte i må legges inn
Starttid på første klasse må legges inn

Det kan også legges inn startdelay på hver klasse eller egne starttidspunkt på klassene.
Reserverte startnummer og først eller sist  i klassen.

Man kan legge inn startnummer til og fra i hver klasse eller kun på første klassen.
Tidsstraff ved bom legges inn på de forskjellige klassene.



Startnummer tildeling
Før arrangement, deltakere

Velg aksjon, tilordne startnummer og starttider. Denne sjekker hva som ligger i puljer og klasser og tildeler startnummer og 
starttider i forhold til de opplysningene. I denne fanen er det også mulig å legge in DNS, DNF osv. på deltakere.



Seeding



Puljer
Brukes på fellesstart

Alle deltakere i puljen får samme starttid
Man kan også tildele startnummer fra pulje oppsettet, husk valget på førstesiden.

ø









Deltakere



Tider, her ser man tider som er brukt i arrangementet
Ubrukte tider, der er tider som er registrert men ikke 
faller inn under reglene i passeringsoppsettet.
Man kan legge til tider hvis man mangler en passering.

https://admin.eqtiming.com/index.php?page=QTAdmin
&loadArrangement=1&arr=49660



Tidstillegg
Her legges evt. straff eller fratrekk i tid.

Trykk legg til, kjenner man paragrafen kan man skrive den, eller søke i feltet.
Husk å oppgi fratrekk i sekunder, og –tegn hvis det er fratrekk i tiden.

Bruk lagre knappen ved den røde pilen, og sjekk også at fratrekk/tillegg har blitt registrert.
Informasjon kommer også på utskrift av resultatlister.



Startnummer og tildeling av brikker, personlige og leiebrikker



Tildeling av personlige brikker,  merk alle, velg 
aksjon, knytt emitag til deltaker på markerte, velg 
chip 1 eller 2

Tildeling av leiebrikker til alle deltakere, merk alle, 
velg tildel brikke serie fortløpende på markerte, 
velg første brikke og brikke felt.

Tildeling av leiebrikker til de som ikke har egen 
brikke, tildelt først personlige brikker, i søkefelt 
huk av for kun uten chip 1 og søk, merk alle og 
tildel brikker til de som mangler.



Under arrangement
Skytematrise

Denne siden inneholder mye info og er viktig å følge med på underveis i rennet. Hvis skyteresultat og strafferunderegistrering 
ikke er like vil feltet bli merket rødt. Hvis deltaker blir registrert på ut skyting 2 etter første skyting vil man også se det her, 

siden er live og oppdaterer seg selv. Man har også tilgang til detaljer på deltakeren herfra.



Under arrangement
Status

Viktig side å sjekke før rennet starter, her vil du kunne se om stasjoner er på nett, i rutene under vil man også kunne se 
batteristatus på ETS1 som bruker GPRS.



Under arrangement
Ukjente brikker

Her vil det dukke opp brikker som er registrert på stasjoner som det ikke er knyttet noen deltaker til. 
Finner man en brikke og vil legge den til en deltaker legger man brikkenummeret på deltakeren og trykker resynk i ukjente 

brikker fanen.



Under arrangement
Rapporter

Her ligger rapporten Skiskyting_Strafferundekontroll
Rapporten viser skyteresultat og strafferunder telt av ETS1, og viser om det er forskjell på disse.

Rapporten kan tas ut klassevis og for hele arrangementet.



Etter arrangement
Rapporter

Her skriver man ut resultatlister



Øvelser- jaktstart
- Merk av for at øvelsen er jaktstart



Rapporter
- Skriv jakt i filter felt, og huk av for vis 

alle rapporter
- Faktor: 1
- Sett startnummer
- Forrige arrangement
- Antall sekunder for bølgestart

Må gjøres før rapporten kjøres:
- Deltakere hentes fra forrige 

arrangement
- Sett rekkefølge på klassene
- Sett starttid på klassene
- Legg inn startnummer på klassene
- Antall sek. før bølgestart: 300 sek. 

betyr at  alle som er 300 sek. bak 
vinner i klassen vil bli lagt i bølgestart.



Øvelser- stafett
- På øvelsen setter man antall på laget 
- Det er også valg for om man vil søke etter 

deltakere i påmeldingen, og om man skal legge inn 
chip nummer.



Øvelser – stafett
- I passeringsoppsett, trykk på ruten som er ved veksling
- Her er det viktig å legge inn riktig tall i valget: aksepter 

brikke fra etappe, og knytt tid til etappe.
- Hvis løper passerer stasjonen før veksling skal det stå 1 

og 1 i rutene.
- Hvis stasjon er etter veksling skal det stå aksepter brikke 

fra etappe 2, og knytt tid til etappe 1.
- Dette må også gjøres på målstasjonen



Stafett – deltakere
- Et lag er en deltaker, deltakerne på laget 
ligger under fanen Stafett



Stafett- deltakere
- Sort. betyr hvilken etappe 

deltakeren går
- Her kan man forandre 

brikkenummer, og evt. hvilken 
etappe deltakerne skal gå.

Stafett – tildeling av startnummer på samme måte som 
til vanlige deltakere
- Tildeling av leiebrikker til stafettdeltagere er 

foreløpig en manuell jobb, ta kontakt med EQ 
Timing så hjelper vi til med dette.



- Supersprint

- Lag først en øvelse med nivå 1
- Lag så en øvelse med nivå 2 



På øvelsen Supersprint velger man 
overføringsregler.
I eksemplet her henter man deltagere fra 
øvelsen prolog, man starter fra nummer 1 til 
nummer 10, etter plasseringen stigende i 
prolog øvelsen. Her gjelder dette alle klasser 
men det er også mulig å lage 
overføringsregler som gjelder kun  den 
klassen. Systemet vil først sjekke om det er 
egne regler for klassen, og så om det er 
regler for alle.
Når man lagrer overføringsreglene vil man få 
opp en pil som viser at deltakere blir hentet 
fra prolog til supersprint.
I passeringsoppsettet kan man ha forskjellig 
oppsett for øvelsene, eller man kan huke av 
for at alle øvelser har samme oppsett.



Etter prologen er ferdig går man til øvelser og trykker overføring, her får man opp et valg som henter 
deltakere til nivå 2 omgang 1. Når man trykker her hentes deltakere til øvelse Supersprint etter de 
overføringsreglene man har satt. Ser man etterpå at dette ble feil, kan man trykke kanseller overføring, 
endre overføringsregler og prøve på nytt med å hente deltakere.

Husk:  man må ha fullført øvelse med nivå 1 før man kan flyttes til nivå 2, slik at de som ikke startet må 
settes til DNS og ikke fullførte må settes til DNF osv.

I passeringsoppsettet kan man ha forskjellig oppsett for øvelsene, eller man kan huke av for at alle 
øvelser har samme oppsett.



Mulighet for grafikk til streaming eller storskjerm

https://www.youtube.com/watch?v=Dsu1CKhAbP4
2.53.00



Brikkesjekk

Velg arrangement
Sett inn ECU og trykk søk etter brikkeleser




