
https://archscorer.faae.ee/

Lai izmantotu Arch[scor]er, ir jāizveido savs konts. Visvieglāk kontu var izveidot, savienojot to ar Google kontu
(ja tāda nav, tad var izveidot kontu ar jebkuru e-pastu).

Ar izveidoto kontu var:

● Reģistrēties sacensībām, kuras veido citi (sadaļā Events)
● Uzkrāt savus rezultātus (Sadaļā Statistics)
● Veidot savas sacensības (“+” poga sadaļā Events)

Pievieno sacensību nosaukumu, iekopē nolikumu, ieliek datumu, izvēlas vai tas ir vairāku dienu pasākums
(tad varēs ievadīt beigu datumu) un spiež Next

https://archscorer.faae.ee/


Pie Add izvēlas sacensībās paredzēto raundu, ir iespējami šādi varianti:

● Visi IFAA sacensību raundi + Shoot-off pēc IFAA noteikumiem
● WA 3D 12 un 24 mērķu raundi
● WA 1440 Raunda distance (var likt divus raundus - 8 distances)
● WA Indoor raunda distance (var likt gan kā 18m, 25m vai vairākus)
● WA Outdoor raunda distance (var likt skaitu pēc izvēles)

Jāņem vērā, ka nevar pievienot izslēgšanas mačus un komandas!

Pēc tam izvēlas vecumus un lokus. Katram vecumam var izvēlēties atbilstošos lokus un spiež NEXT



Izvēlas vai sacensības ir:

● Privātas – šādā veidā var rīkot treniņsacensības klubā, vai sacensības ar speciāliem ielūgumiem
(kopējā sarakstā sacensības nebūs redzamas, bet varēs nosūtīt linkā ar pasākuma nr., piemēram
https://archscorer.faae.ee/#/event/200)

● Kluba – Pasākumu redzēs tikai attiecīgā kluba biedri
● Atklātas – pasākumu redzēs un tajā pieteikties varēs jebkurš

Ja sacensības esat uzsākuši taisīt Arch[scor]er, bet visa informācija vēl nav zināma, tad pasākumu var
atstāt Privete un, kad viss vajadzīgais ievadīts, pārtaisīt to par Public.

Lai cilvēki varētu reģistrēties sacensībām, jāieslēdz Registration is open.

Šajā sadaļā var pievienot informāciju arī par ēdināšanu un dalībniekiem ir iespēja pieteikties uz sev
vēlamajām pozīcijām. -> Finish

Pasākums ir redzams pie Events



Kad pasākums ir izveidots, tad to var labot spiežot EDIT EVENT.

Šāvējus, kuri paši nav uztaisījuši kontu sistēmā, nemāk apieties ar datoriem utt, var pievienot pats
organizators – REGISTER vai ADD ARCHER. Pats var pieteikties spiežot ADD ME un automātiski parādīsies loks
un vecuma grupa, kas tika lietoti iepriekšējās sacensībās.

Dalībnieku saraksts organizatoram ir ar iespēju labot (dzēst dalībnieku, labot loka klasi, vecuma grupu un
ēšanu).

● Group = sesija. var norādīt rīta, vakara vai cikos sākas, vai atstāt tukšu
● End = vairoga vai grupas nr. Uzspiežot var nomainīt.
● Position = indekss. var likt jebkuru burtu sākot no A. Ja pie Postition ir zvaigznīte*, tas nozīmē, ka

šavējam ir savs konts un viņš var būt tas, kurš vada telefonā rezultātus (digitālais protokols)
● Export PDF – uzģenerēs drukai sarakstu pa vairogiem



Spiežot EDIT EVENT, var papildināt sacensību vietu, pievienot organizatoru un tiesnešu vārdus.

Zem tā pie Advanced options var

● pielikt papildus pasākuma administratorus (ievadot konta turētāja e-pastu)
● Apvienot dzimumus atsevišķās loku klasēs (piemēram, A_BBR, J_FU, A_C utt.)

Pie Manage Rounds var papildināt, vai noņemt raundus vienības kā arī atļaut vai aizliegt pievienot rezultātus.
Piemēram, sacensības ir paredzētas pēc mēneša, tāpēc publicēšanas dienā rezultātus pievienot nevar – pie
Manage rounds izslēdzam iespēju abām distancēm pievienot rezultātu. Sestdien ir paredzēts pirmais raunds –
sestdien no rīta ieejam un atslēdzams sestdienas skaitīšanu, kad rezultāti salīdzināti ar protokoliem, to
atslēdzam. Svētdien izdarām to pašu.

Pēc tam spiežam SAVE CHANGES augšpusē krustiņu, lai izietu no labošanas loga.

Pēc sacensībām:

● Ieejam EDIT EVENT un nospiežam Active event uz Event is Read-only.
● Pie Results var lejuplādēt PDF rezultātu failu.


