ORIS
– přihlašovací a informační systém
Českého svazu orientačních sportů
1.

Úvod
ORIS je základním informačním systémem ČSOS. Naleznete jej na webu http://oris.orientacnisporty.cz/
Bez přihlášení do systému, tj. nemusím mít přihlašovací jméno – login, získám informace:
 závodech konaných v daném roce (ikona „Kalendář“), druhu závodu měsíci, regionu či významu závodu.
Parametry pro výběr se nastavují základní nabídce. V rámci kalendáře se pak u jednotlivých závodů zobrazí
doplňující informace.
 oddílech OB v ČR (ikona „Adresář“)
 odkaz na nápovědu
 odkaz na web ČSOS http://www.orientacnisporty.cz/

2.

Základní zobrazení
Informace k následujícím třem obrazovkám.
Každá z obrazovek představuje situaci při výběru dat. Jejich rozdíl umožní vysvětlení i rozdílů při výběru dat.
Obr. 1
Představuje základní zobrazení při vyvolání www stránky – tj. http://oris.orientacnisporty.cz/ .
V nabídkách je nastaveno:
 bývá zvýrazněn aktuální rok (nyní tedy 2017)
 není zdůrazněn žádný měsíc
 v rámečkové nabídce je „Vše“ = není vybráno žádné regionální omezení. Pozor, region ne vždy plně
odpovídá kraji.
 je zobrazen nápis „zobrazit včetně lokálních závodů“ – tento popis je nutno chápat jako další nabídku. Při
zobrazení tohoto nápisu je zobrazen kalendář závodů zařazených do nějaké ze soutěže ČSOS (žebříčkové
závody všech druhů, mistrovství) a závody, které krajský svaz nahlásil do kalendáře závodů (Typický je druhý
závod Vodňanského kapra. Závod v říjnu v jižních Čechách. Není zařazen do žádní ze soutěží.)



je zvýrazněno „Vše“ u druhů závodů; tj. všechny druhy závodů (OB, LOB, MTBO, Trail)

Význam jednotlivých sloupců:

DATUM - datum konání závodu

NÁZEV - název závodu. Při označení názvu získáme detailní informace o závodu. To co pořadatel do
ORISu zadal. Po rozkliknutí zpravidla získáme většinu informací, které jsou zveřejněny v rozpisu
závodu. Mohou tam být i odkazy na další informace od pořadatele (jeho www, apod.).

POŘ.
- zkratka pořadatele závodu. Pokud tuto zkratku zadáte do „Adresáře“ získáte základní
informace o pořadateli závodu.

SPORT
- druh závodu (OB=orientační běh; LOB=lyžařský orientační běh; MTBO=Orientační závody na
horských kolech; TRAIL=Trail-O)




DIS.
TYP

- disciplína. SP=sprint; KT=krátká trať; KL=klasika; ST=štafety; DR=družstva
- typ soutěže. MČR=Mistrovství ČR; ČP=Český pohár; OM=oblastní mistrovství; OŽ=Oblastní
žebříček; OF=oficiální závod; OST=ostatní závody (Zpravidla závody lokálního významu); V=vícedenní




ZAV.
P/S/V
o

o
o
o

- počet nyní registrovaných závodníků u závodu – viz. další sloupec
- univerzální informační sloupec. Pokud pořadatel informace do systému zadá, mohou se zde
objevit tyto informace:
datum je termín do kdy je možno se v ORISu přihlásit k účasti na závodě. Uzávěrka přihlášek.
V systému je i zpravidla nastaven čas (23:59 hod.) do kdy v uvedený den je možné se ještě
přihlásit.
„P“ – zobrazí se seznam zatím přihlášených závodníků
„S“ – je možno zobrazit startovní listinu závodu
„V“ - umožňuje přístup na výsledky závodu.

Obr. 2
Na obrazovce je již jenom výpis „oficiálních“ závodů v orientační běhu z Jihočeské oblasti v roce 2017. Je to
umožněno nastavením nabídek: zvýrazněn rok 2017; v rámečku je „JČ – Jihočeská“; je zobrazen nápis „Zobrazit
včetně lokálních závodů“; je zvýrazněn druh sportu „OB“.

Všimněte si, že na závod 15.4.2017 je již přihlášeno 5 závodníků a uzávěrka přihlášek je 31.3.
Obr. 3
Na obrazovce je již jenom výpis všech závodů nebo akcí v orientační běhu z Jihočeské oblasti v roce 2017. Je to
umožněno nastavením nabídek: zvýrazněn rok 2017; v rámečku je „JČ – Jihočeská“; je zobrazen nápis „Zobrazit
pouze oficiální závody“; je zvýrazněn druh sportu „OB“.
Rozdíl je zřetelný ze zobrazených závodů. Na obrazovce 2 je první závod až 15.4.2017, na obrazovce 3 již 5.2.2017.
Zda bude v ORISu uvidíte i „lokální“ závod závisí na pořadateli. Každý oddíl má možnost do kalendáře zadat další
závod. Oddíl tak může udělat kdykoliv v průběhu roku.

Úmyslně je na obrázku i informace o závodě 15.4.2017. Je tak vidět, že před prvním „oficiálním“ závodem je možné
se zúčastnit i nějakých lokálních závodů. Viz. třeba 11.3.2017 v Písku závodu Sněhuláka. Pro pochopení významu nabídek
“Zobrazit pouze oficiální závody“ a „Zobrazit včetně lokálních závodů“ si porovnejte obrázky 2 a 3. Rozdíl mezi nimi je pouze v zobrazení uvedených
nabídek a tím i obsahu výpisu. Na obrázku 3 jsou navíc zobrazeny závody, které ve sloupci „TYP“ mají označení „OST“.

Obr. 4
Pokud si chcete zjistit nějaké informace např. o vícedenní závodech o prázdninách, tak musíte mít nastavení nabídky
tak, jak je na následujícím obrázku. Jsou zobrazeny závody konané v červenci.

3.

Práce v systému
Následuje popis práce pro řadového člena oddílu nebo vedoucího skupiny. Každý člen oddílu může mít přístup do
systému. Nyní je ale systém nastaven tak, aby základní práci, tedy většinou
přihlašování a odhlašování na závod, mohl provádět jen vedoucí skupiny, zpravidla
je to dospělá osoby z rodiny. Plná práva v systému mají dva členové oddílu: Josef
Rychtecký a Radek Teringl. Ti mohou i změnit práva pro přihlašování na závody,
nechat vygenerovat nového uživatele atd.
3.1.

Přihlášení a změna svých údajů
Do systému se zaregistrovaný uživatel
přihlašuje pomocí svého „Přihlašovacího jména“ a „Hesla“. Nabídka pro
přihlášení do systému je vlevo nahoře v základním okně systému – viz.
obrázek 1. Při zadání pro vygenerování nového přístupu obdrží nový
uživatel na svou e-mail adresu informaci o svém přihlašovacím jménu a k tomu vygenerované heslo. V nabídce
„Nastavení“ je možnost změnit si heslo a doplnit další údaje o sobě.

3.2.

Přihlášení se k účasti na závodě
Upozornění: Pro řádné a včasné přihlášení je nezbytné respektovat uzavírku termínu řádných přihlášek, tedy první termín. Druhý termín pro
přihlášení, resp. dodatečné přihlášení je běžně o 50% dražší. Navíc platba za oddíl odchází zpravidla po skončení 1. termínu přihlášek, může
tak nastat situace, že dodatečné přihlášky nebudou zaplaceny z účtu, bude je nutné hradit na místě v hotovosti. Nezapomeňte na další
zásadu, platby na vícedenní závody (zpravidla prázdninové závody) si hradí každý sám.

Při přihlášení se k účasti na závodě postupuji:

V řádce vybraného závodu z kalendáře mám dvě možnosti jak se přihlásit. Buď přes písmenko „P“ (viz. na
řádku úplně vlevo) anebo přes název závodu (na obrázku „Mistrovství oblasti ve sprintu“). Každá nabídka

zobrazí jiné údaje, ale vždy v pravé části obrazovky budu mít nabídku pro přihlášení se na závod.
Obrazovka při přechodu přes název závodu.

Při přechodu z názvu závodu získám více informací o závodě a mohu se na jejich základě ještě rozhodnout
o účasti.
Obrazovka při přechodu přes písmeno „P“.



V každé variantě je pak pro realizaci přihlášky nabídka „Přihlásit“ v rámečku na pravé straně obrazovky.
Po zvolení nabídky „Přihlásit“ se dostanu na zadávání svých základních údajů k přihlášce na závod.

Mohu změnit kategorii (systém nabízí kategorii, kam věkem patřím), změnit si číslo čipu či si vyžádat zapůjčení
(zaškrtnout checkbox), zadat třeba požadavek na svůj startovní čas (pořadatel nemá povinnost jej respektovat)
apod. Po potvrzení, tj. volbě „Přihlásit“ je přihláška zapsána do systému na obrazovce se objeví potvrzení
přihlášky. Mám možnost okamžitě přihlášku zrušit anebo změnit kterýkoliv z uložených údajů.

Věnujte pozornost kategorii. Systém nabízí označení kategorie nejen podle věku, ale i případně s výkonnostní skupinou (A, B, C).
Zejména u žebříčkových a vícedenních závodů bývají tyto výkonnostní skupiny vypisovány (A – nejlepší; atd.).

3.3.

Přihlášení dalšího člena
Pokud mám právo přihlašovat dalšího člena oddílu, mám tuto možnost z mé
přihlašovací obrazovky. Vpravo nahoře je nabídka „Přihlásit někoho jiného“.
Zobrazí se mi nabídka pro přihlášení dalšího člena oddílu. Mohu opravit,
doplnit stejné údaje jako u sebe. Po volbě „Uložit“ opět obdržím informaci o
zapsání přihlášky a je mi nabídnuta možnost přihlásit dalšího člena oddílu.
Možnost přihlašování dalších členů oddílu ukončím uzavřením přihlašovacího
okna. Sám nemusím být na závod přihlášen. Přesto mohu jiného člena
přihlásit. Dát druhému přihlašovat někoho jiného mají „vedoucí“ – viz. bod
Různé.

3.4.

Ukončení přihlašování na závody, kontrola přihlášek
Ukončení přihlašování na závod realizuji
volbou „Zpět na závod“. Nabídka vpravo
nahoře v mé přihlášce. Okamžitě uvidím
realizované přihlášky. Na obrázku vlevo vidíte, že za VCB jsou přihlášeni již 2 závodníci a já že
jsem přihlášen do kategorie H65.

3.5. Zrušení přihlášky
Volbou „Můj klub: VCB (2)“ nebo „Vše po klubech“ a následně volbou svého klubu obdržím následující nabídku:

Ze symbolů u registračního čísla je jasné, jak mohu s přihláškou jednotlivého závodníka dále pracovat.

 Tužka – upravit údaje (klasická editace)
 Zákaz vjezdu – zrušit přihlášku
Jakákoliv změna se okamžitě realizuje. Jakoukoliv změnu mohu provést kdykoliv do uzávěrky přihlášek – viz.
obrázek na začátku bodu 3.2.
3.6.

Odhlášení
Odhlášení ze systému se realizuje pomocí nabídky, která je umístěna vlevo nahoře.

3.7. Různé
 ORIS zpracovává výpočet všech žebříčků, tj. např. ŽA, ŽB (viz levá strana webu), a nově od roku (2017) bude
zpracovávat i výpočet oblastního žebříčku (Přesné podmínky pro výpočet oblastního žebříčku zatím nejsou znám).
 Pokud chcete být zařazení do hodnocení Žebříčku B – Čechy v roce 2017, musíte se do 1.5.2017 přihlásit http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3955 ). Pro veterány (kategorie H,D35 a výše) VCB doporučuji, pokud plánují účast na
závodech ŽB-Čechy. Nic to nestojí a za pořadatelství závodů 9. a 10.9.2017 bude přihlášeným závodníků započítán tzv. průměr.



V oddíle jsou dva členové (Rychtecký, Teringl), kteří mají právo „vedoucího“. To znamená, že mají rozšířená
právo zadávání dat (např. přiřadit někomu možnost přihlašovat jiného závodníka; zadávat informace o
připravovaných závodech; kohokoliv přihlásit na závod atd.).

