
Ahojte milovníci 60-tok. 

 Chcel som vytvoriť nejakú univerzálnu tabuľku, aby sa dala použiť aj pri preteku jednotlivca ( ak je pretek 

jednotlivca podľa pravidiel SLv60), aj pri ligovej, popr. pohárovej súťaži. Myslím, že sa mi to podarilo. Bolo to za 

veľkej pomoci pána Hrachiara z  www.hasicskysport.sk a pána Bednára zo Zákopčia, ktorý ju aj vyskúšal v Zákopčí 

na súťaži. S ich súhlasom zverejňujem tabuľku (prosím pri online prenose ponechať mená autorov v tabuľke – bola 

to podmienka pre zverejnenie. Ďakujem).  

Všetky kategórie na jednom liste štartovky a výsledky pre každú kategóriu zvlášť. Tzn. že sa môžu miešať kategórie 

podľa vlastných predstáv. Len musí byť správne pridelená kategória. Hlavne pozor, lebo systém nerozozná 

dievčatá od chlapcov.  Kategórie už čiastočne áno. Ale o tom ďalej. 

Tabuľku som vytvoril v googli tabs, aj v exceli. Online prenos je lepší cez google tabs. (prístup do online tabuľky 

poskytnem na požiadanie – a dám prístup aj TV). Funguje tak, ako aj táto tabuľka excel. V podstate som excel 

vytvoril ako offline verziu, a google tabs ako online verziu. Ak si offline malú tabuľku aktuálny rozbeh používať 

nemusíš. Ak máš prenos, skry stĺpec dátum narodenia.  

Predstavenie tabuľky: 

 

 

Myslím, že to bude celkom intuitívne.  

Orientácia v tabuľke: modrá menšia tabuľka “AKTUÁLNY ROZBEH”. Máš možnosť vybrať si, či sa beží na dve dráhy      

(stĺpec C), alebo na tri dráhy (stĺpec B). Nepotrebný stĺpec skryješ, alebo upravíš šírku, aby nemýlil. V tejto modrej 

tabuľke  vypĺňaš iba oranžové bunky D3 – D4 (pri dvoch dráhach sa D5 nepoužíva), alebo D3 až D5 (pri troch 

dráhach). Ostatné - číslo rozbehu,  meno súťažiaceho atď. si potiahne samé. Len vyplniť ŠČ. Túto tabuľku (aktuálny 

rozbeh sníma TV pri online prenose  - je viditeľná na obrazovke - tabuľka bola použitá v SNV 1.6.2019).  

Veľkú tabuľku - štartovku treba vyplniť. Vypĺňaš: ŠČ, ID, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, DHZ a kategória. Je 

viacero možností. Dostaneš prihlášku mailom, telefonicky…..Môžeš vypĺňať riadok po riadku, alebo si vytvoriť iný 

excel súbor na triedenie rozbehov alebo…. Prihlásení môžu byť aj na stránke http://stovky.sk/60-tky/startovne-

listiny/. Odtiaľ sa dá aj kopírovať po kategóriách. Ja väčšinou používam poslednú variantu. (Aby nedochádzalo k 

zmätkom, bolo by dobre, aby sa online štartovné listiny uzatvárali deň pred súťažou. Povedzme  o 17:00 hod. Na 

požiadanie organizátora štartovky na webe skryjem. Stávalo sa mi totiž, že v predvečer súťaže sa robili ešte zmeny 
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v štartovke na webe, a ja som ráno o tom ani nevedel. Ak nebude štartovka viditeľná v predvečer súťaže, zmeny ti 

nahlásia osobne na súťaži, alebo telefonicky a nestane sa, že o nich nevieš... )  

Ja to robím takto: 

1.) Prihlásim sa do štartoviek (http://stovky.sk/60-tky/startovne-listiny/) ako administrátor. 

(Prístup administrátora budeme riešiť s adminom stránky, aby bol pre organizátora súťaže prístup ako 

administrátor dočasný. Po súťaži sa prístup administrátora stratí. Je to kvôli dátumu narodenia. Je viditeľný len 

administrátorovi.  Zatiaľ viem organizátorovi poslať skopírované dáta zo  štartovky z www.stovky.sk.) 

2.) Vyberiem všetky údaje danej kategórie na stránke  http://stovky.sk/60-tky/startovne-listiny/ a dám 

kopírovať. 

3.) Otvorím prázdny excel, a dám vložiť špeciálne – vyberiem voľbu text. 

4.) Prečistím obsah, ktorý nakopírovalo do excelu. Čo nepotrebujem (neočíslované riadky a stĺpce, kto 

prihlásil do súťaže, poradové číslo a pod.) to si zmažem. 

5.) Prečistený obsah je použiteľný pre akúkoľvek excel - tabuľku. 

V takto vytvorenej dočasnej tabuľke jednej kategórie vyberieš všetkých súťažiacich -  id, meno, dátum, DHZ. Dáš 

ctrl+C (kopírovať). V našej štartovke vyberieš bunku v stĺpci ID kde chceš nakopírovať súťažiacich  a dáš “vložiť 

špeciálne” a vyberieš voľbu “iba hodnoty”.  

Teraz musíš doplniť štartové čísla a kategóriu. Pozor ID musí byť pre každého jedinečné. Ak nevieš ID, alebo je na 

stránke stoviek zlé ID, nevadí. V tvojej súťaži si ID zvolíš sám, aké chceš. Napr. aj štartovné číslo. Ak sa započítava 

súťaž do celoročných výsledkov a pošleš mi výsledky, tak si to ošetrím, aby ID bolo správne tak ako v GAPA a aby 

boli výsledky správne započítané do celoročných výsledkov. Ak ide o pohárovú súťaž, tak je to v podstate jedno. 

 Aby sa nestalo, že sa vypíše kategória zle pravopisne, je pri kategórii „roletka“ s kategóriami (rozvinutá 

roletka pri štartovom čísle 7). Aby sa kategórie ľahšie vypisovali, sú naboku vedľa tabuľky napísané správne, aj 

s farbami,  na aké sa zafarbia. Môžeš dať kopírovať a vložiť (aj viac súťažiacich jednej kategórie naraz). Môžeš aj 

písať ručne. Nedá sa tam napísať nič iné, ako správny názov jednej z kategórií. 

 

- Ak je nesprávne vyplnený dátum narodenia (alebo je zle priradená kategória starší ktorý nepatrí do 

kategórie) namiesto sekúnd za vek, ostane žlté políčko (štartové číslo 9 - 11). 
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-  Ak by súťažiaci už mal 16 rokov, tak sa bunka vek zafarbí na červeno (štartové číslo 11) – nemôže súťažiť. 

Ak ho tam necháš, nevyhodnotí sa celá kategória.   

- Ak sa nejakým nedopatrením bude opakovať ID (na obr. štartové číslo 12 - 13), tak sa zmení políčko na 

žlté so zeleným textom (nutné opraviť). 

-  Ak sa bude opakovať meno a priezvisko, tak sa v stĺpci „meno pomocník“ (stĺpec AJ - na obr. Peter 

Marek), zmení v príslušnom riadku farba na zelenú bunku s červeným textom. Znamená to, že buď máš 

rovnakých súťažiacich (môžu byť menovci, alebo bratranci), vtedy to necháš tak. Alebo máš jedného 

súťažiaceho 2x, alebo preklep...  -  nutné opraviť. (môže sa stať pri prehadzovaní súťažiacich do iných 

rozbehov – viem o čom hovorím ) 

 

Ak je všetko v poriadku, ako štartové číslo 1 až 8, tak môže začať súťaž. Vyplníš správny dátum súťaže !!! 

POZOR NEZABUDNÚŤ DAŤ SPRÁVNY DÁTUM riadok 7, skryješ si stĺpec B - (súťažiť sa bude na dve dráhy). Ak sa 

rozhodneš používať malú tabuľku a na dráhe máš súťažiaceho 1 a 2, tak napíšeš do D3 - 1 a do D4 - 2. (Pozor na 

bodky. ŠČ 2 nie je to isté ako ŠČ 2. - nenájde súťažiaceho, ak nebudú čísla presne rovnaké odporúčam bez bodiek). 

Priradia sa súťažiaci so štartovými číslami 1 a 2. Ružovo vyfarbené riadky v štartovke označujú, koho ukazuje 

tabuľka aktuálny rozbeh. (ak máš prenos tak vieš, koho ukazuje titulok na obrazovke) 

Vyhodnotenie a priebeh súťaže sa robí vo veľkej tabuľke. Časy jednotlivých pokusov sa vpisujú do stĺpca     

1. pokus (stĺpec M) a 2. pokus (stĺpec O). Píše sa číslo s desatinnou čiarkou, nie s bodkou. Hodnota je v sekundách 

a stotinách (časomiera 00:18:59 vpisuješ 18,59 ak časomiera ukazuje aj minúty 01:00:99 tak do tabuľky ide 60,99) 

Ak bude pokus neplatný, tak napíš 999. V stĺpci poradie bude naskakovať aktuálne poradie v kategórii a zároveň sa 

budú v hárkoch jednotlivých kategórii ukladať súťažiaci podľa poradia.  V hárku Vys. PRIP, v prvom riadku bude 

prvý v kat. prípravka, v druhom druhý…..V hárku  Vys. MD bude na prvom riadku prvá súťažiaca v kategórii 

mladšie dievčatá, v druhom druhá…..atď. Všetko sa to deje automaticky. Systém rieši aj rovnaké časy súťažiacich. 

Podľa pravidiel SLv60. (Ak majú dvaja súťažiaci rovnaký čas (čas + sekundy za vek), rozhoduje druhý pokus (viď. 

štartové čísla 1a 2). Ak majú aj druhý pokus rovnaký, zvýhodnený je súťažiaci, ktorý dosiahol lepší pokus v prvom 

kole (viď. štartové čísla 12 a 13). Ak aj napriek tomu majú zhodné umiestnenie, nasleduje opakovaný rozbeh.) Ale 

opakovaný rozbeh už systém nerieši a treba si to postrážiť. (zatiaľ sa to ešte nestalo ani na jednej súťaži) 



Ak sú súťažiaci s 2x NP, tak im systém priradí rovnaké poradie na konci štartového poľa, ale 0 bodov. Po 

dobehnutí pokusov vytlačiť a hotovo. 

 

 

  

Platí, že po začatí súťaže už pracuješ len vo svetlo oranžových bunkách - všetko farebné okrem kategórie 

sú vzorce. Vzorce by sa nemali dať prepísať. Malo by ťa to upozorniť, že chceš prepísať vzorec. Ale...Nikdy nevieš 

  

Tu je dôvod, prečo nesmie byť rovnaké ID.  

 

Chlapci so štartovými číslami 11, 12 a 13 majú rovnaké ID. Žltá bunka ID. Poradie v stĺpci poradie je vypočítané 

správne. Ale vo výsledkoch nájde len prvého s id 11.. Štartové číslo 11 a dá ho tam tri krát. Pozor na ID! 

 

Ak opravím ID na 11, 12, 13 tak výsledková tabuľka bude vyzerať takto: 



 

Dúfam, že takto to stačí a tabuľka sa bude páčiť a bude dobrým pomocníkom pri súťažiach. Tak ak chceš, stiahni si 

excel súbor a testuj. Za každé pripomienky a postrehy budem vďačný. 

 Za veľkú inšpiráciu a zvolenie na zverejnenie tabuľky ďakujem Róbertovi Hrachiarovi z webu 

www.hasicskysport.sk (jeho nápad prispel k systému zmiešaných kategórií na jednej karte)  a za  vylepšenia 

a postrehy ďakujem Marekovi Bednárovi zo Zákopčia. 

S pozdravom. Daniel Nagy 

P.S. Tabuľka je navrhnutá tak, aby som z nej vedel jednoducho kopírovať výsledky do celoročnej tabuľky. Aj to 

bolo cieľom vytvorenia tabuľky. Ak ju budete používať, tak mi uľahčíte prácu pri spočítavaní celoročných 

výsledkov.  
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