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Online prijave na tekme

live.sloski.si

Uporabniško ime

Geslo

Uporabniško ime 

geslo se kreirata v 

programu iSloSki, 

kateri je namenjen 

nastavitvam in 

administraciji 

podatkov za 

delovanje ostalih 

aplikacij



Online prijave na tekme

Po prijavi uporabnik 

vidi koledar 

prihajajočih 

prireditev, kjer izbere 

željeno tekmo 

Pregled tekem. Z 

izborom tekme 

dobimo pregled 

svojih tekmovalcev. Z 

obkljukanjem in na 

koncu klikom na 

gumb POTRDI 

prijavimo tekmovalce 

na tekmo



iSloSki – programa za administracijo



iSloSki – programa za administracijo

1.1 Šifrant tekmovalcev

1.2 Šifrant klubov

1.3 Uporabniki aplikacije 

1.4 Koledar tekem

1.5 Kvote

1.6 Rangi za prijavo na tekme

1.7 Prijave na tekme



iSloSki – programa za administracijo

1.1 Šifrant tekmovalcev

• Skupna baza SZS tekmovalcev, ki je po 

novem osnova za program SloSkiR (ni 

več uvoza iz Excela). V tej bazi so 

samo tekmovalci, ki imajo Modro 

kartico

1.2 Šifrant klubov

• V SloSkiR programu še vedno ročno 

urejate šifrant klubov



iSloSki – programa za administracijo

1.3 Uporabniki aplikacije

• Seznam vseh uporabnikov, ki imajo 

dostop do prijave.sloski.si in aplikacija 

iSloSki.



iSloSki – programa za administracijo

1.4 Koledar tekem

• Koledar tekem. Vse 

tekme, ki so vpisane 

v koledar so vidne 

na prijave.sloski.si in 

live.sloski.si.



iSloSki – programa za administracijo

1.5 Kvote

Ažuriranje kvot, ki jih 

imajo regije za prijavo 

na pokalne tekme.



iSloSki – programa za administracijo

1.6 Rangi za prijavo na tekme

Regijski koordinator si postavi 

rang tekmovalcev, da lahko 

potem aplikacija avtomatsko 

razvršča prijavljene 

tekmovalce po grupah.



iSloSki – programa za administracijo

1.7 Prijave na tekmo

Regijski koordinator vidi 

prijavljene tekmovalce, 

ki so jih prijavili trenerji. 

Program jih razvrsti po 

grupah glede na regijski 

rang. Možna je 

poprava. Ko 

koordinator potrdi in 

zaključi prijavo je možev 

uvoz v SloSkiR program.



SloSkiR – programa za obdelavo 

podatkov in merjenje časa - NOVOSTI

1.1 Koledar tekmovanj

1.2 SLO otroci

1.3 Prireditve

1.4 Uvoz tekmovalcev

1.5 Komunikacija z uro

1.6 Live

1.7 Ostalo



Koledar temovanj



SLO otroci



Prireditve

Izberete vašo prireditev iz koledarja. Če 

vaše prireditve ni na koledarju, niste 

osvežili online podatkov – koledar.

Avtomatsko se vam predlagajo podatki 

o prireditvi in skreirajo ustrezna 

tekmovanja



Uvoz tekmovalcev

NOVO! Prevzamete 

tekmovalce na vsaki 

tekmi posebej. Pred 

uvozom nujno osvežite 

bazo SLO otrok.

Uvoz je mogoč šele, ko 

regijski koordinatorji 

potrdijo prijave. 

Načeloma je to 

najkasneje na dan 

žrebanja do 10:00.



Komunikacija z uro

• Podprta je 

komunikacija z urami 

ALGE (8000, 8001, 

Timy), ter Microgate 

(Rei). Ustrezno 

izberete na prvem 

izborniku.

• Pomembno je da 

izbere ustrezen port 

preko katerega 

imate priklopljeno uro 

na računalnik.

• Z obkljukanjem 

izberete katere 

tekme želite delati 

online (odvisno od 

štartnih številk)

• Vožnja- POMEMBNO, 

da v 1.teku izberete 

1. Tek, v drugem teku 

pa 2.Tek. Skupni čas 

ni potreno 

prepisovati, ker se 

računa sam!



Komunikacija z uro

• Zaženi komunikacijo z 

uro prične z branjem 

podatkov, ki jih pošilja 

ura

• Vpogled v 

komunikacijo z uro 

vam pokaže na 

ekrančku ali 

sprejemate kakšne 

podatke.

• Ko je komunikacija 

vzpostavljena se to 

izpiše na ekranu 

spodaj. Okno lahko 

zaprete in 

komunikacija bo 

ostala aktivna, dokler 

je ročno ponovno ne 

utavite. 



Live

Live v prvem koraku omogočite s klikom na Popravi na tekmovanju (3.zavihek –

ostalo) izberete live timing na DA



Live

• S klikom na gumb Live se vam 

odprejo nastavitve.

• Host: Pustite SZS LIVE

• Da pošljete podatke o tekmovanju 

na live.sloski.si najprej kliknete 

podatki o prvem teku. (Pred tem 

izpolnite vse podatke o 

tekmovanju)

• Ko imate narejeno štartno listo 

lahko kliknete pošlji štartno listo 

1.tek. S tem ste na dan žrebanja 

storili vse potrebno.



Live

• Na dan tekmovanja, tik pred 

štartom tekmovanja lahko vpišete v 

okence štartno številko, ki je na 

štartu in kliknete pošlji. Takrat se 

vam v okence na štartu zapiše 

tekmovalec z vpisano štartno 

številko in tekmovanje dobi oznako 

live na live.sloski.si.



Live

• Če želite obiskovalcem live.sloski.si 

sporočiti kaj preko letečega napisa 

lahko v leteči napis vpišete 

poljubno besedilo ali izberete 

prednastavljenega ter ga pošljete 

na live.

• Okno lahko zaprete in spremljate 

ali so podatki na live.sloski.si OK.



Live

• Po končanem prvem teku najprej v 

aplikaciji pripravite podatke za 

drugi tek in nato pošljete na live 

podatke o drugem teku, ter štartno 

listo za drugi tek. Tik pred štartom 

pa lahko pošljete kateri 

tekmovalec je na štartu.



Live

• V kolikor želite pobrisati celotno 

tekmovanje iz live.sloski.si kliknete 

briši podatke o tekmi.

• V kolikor je tekma odpovedana 

kliknete tekma odpovedana in se 

bo na seznamu tekmovanja 

namesto live pripisalo 

odpovedano.



Ostalo – NOVO od zadnjega seminarja

• Kopiranje tekmovanj – izpolnite le prvo tekmovanje, ter nato kopirate 

poljubne podatke v ostala tekmovanja.

• Izpisi kartončkov (3x2).

• Semafor – Podprto projeciranje rezultatov,  štartnih list, live, reklam na LED 

semafor, ki mora biti priklopljen na računalnik kot 2 monitor kamor se 

projecirajo podatki.

• Zapisnik žrebanja

• Več možnih tipov izpisov reklam na glavah in nogah izpisov

• Kategorije MDE, MDI, SDE, SDI ... Se ne uporabljajo več nadomestile so jih 

U14Z, U14M, U16Z, U16M, .... Z zagonom zadnje verzije SloSkiR programa se 

vam tudi same naložijo nove kategorije.

• Izpis diplom



Ostalo - Priporočila

• Preliv podatkov iz ure vedno brezpogojno sprejema čase, ki jih dobi iz ure. 

Če za enega tekmovalca dobite n časov (to se zgodi zaradi določene 

napake na merilni opremi) vam bo v programu ostal zadnji dobljeni čas. 

NUJNO preverite z urarjem kateri je pravi čas in ga ročno v programu 

popravite oziroma preko ure potrdite vnos pravega časa.

• Preliv iz ure naj bo aktiven le takrat ko je to aktualno, saj s tem zmanjšamo 

možnost nepotrebnega prenosa časov iz ure.

• Po prvem teku in po končanem tekmovanju izpišete classment in preverite 

ali so vsi podatki ok – lahko vam je zatajila povezava z uro (iztaknjen kabel, 

napaka na kablu, težave z uro). Za izdane rezultate in točnost le teh ste 

odgovorni sami. Bolje da so rezultati 2 min. kasneje in točni kot pa da z 

napačnimi izpisi kvarite svoj ugled iz vzbujate dvom o regularnosti.



Ostalo - Priporočila

• Za merjenje časov predtekmovalcev uporabljajte štartne številke kot so 990, ... 

Oziroma take, ki jih ni na štartni list, da nebi po nepotrebnem imeli prenosa 

napačnih časov k tekmovalcem.

• Bodite pozorni pri naknadnih popravkih in vnosih DSQ, da jih pošljete tudi na live, 

oziroma, da imate aktivno povezavo.

• Live je zelo uporabna aplikacija za uporabnike, za časomerilce pa velika obveza, 

ki ne dopušča napak. V primeru težave s kakšnim od časov je potrebno težavo 

takoj rešiti in nato nadaljevati s tekmovanjem, ker v naspromtnem primeru 

vnašamo nezaupanje v naše delovanje.

• Na tekmovanja se pripravite pravočasno in pred sezono ali tekmo naredite kakšno 

testno tekmo in potestirajte vse funkcionalnosti programa.

• Priporočam ekipo 3 časomerilcev v cilju (glavna ura, rezevna ura in obdelava)



Ostalo - Opozorila

• Pri ročnem vnosu časov v aplikacijo za 2. vožnjo je po vnosu časa potrebno klikniti 

iz zadnjega okenca za stotinke ali pritisniti tipko TAB, kajti le v tem primeru bo 

program tudi avtomatsko seštel oba časa prve in druge vožnje

• V kolikor ni kakšnega od časov na live (zaradi izgube internetne povezave) lahko s 

klikom na gumb popravi (1. ali 2.vožnja) in potrditvijo (ENTER) ponovno pošljete 

časa na internet za tega tekmovalca. To lahko storite tudi za vse, če vam kaj ni 

delovalo in jih samo preklikate.



Ostalo – Vprašanja?

• Anže Rebec

• anze.rebec.81@gmail.com

• 041/355-991

mailto:Anze.rebec.81@gmail.com

