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PRIMERS PASOS
1. Rebreu un arxiu comprimit (zip o rar) anomenat “data” des de el email de la
Federació el dimarts a ans de la pro a ’arxiu s’en ia comprimit per e itar
pro lemes De la mateixa manera quan aca i la pro a i en ieu l’arxiu de
tornada a la Federació (info@fcagility.cat), l’ heu d’enviar comprimit en RAR o
ZIP.
2. Descomprimiu tots els arxius en una sola carpeta amb el nom directori ata
3. Un cop descomprimit, us trobareu:


Un arxiu anomenat “Agility Plus”, que és un arxiu d’aplicació de
Microsoft Acces i que és el programa que farem servir per realitzar la
prova,



Un altre anomenat “Data”, que és una base de dades Microsoft Access
on s’anirà guardant la informació generada per la pro a,



Dos directoris:
 “Logos” que conté els logos dels diferents clu s per tal que
s’imprimeixin correctament els full de classificació, i
 “Icons” corresponents a les icones que apareixeran al programa
de classificacions.



Aquest manual “Nou Manual Agility Plus”
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ATENCIÓ:


En el cas que descomprimiu l’arxiu en un directori que hagueu utilitzat en
anteriors proves, substituïu tots els arxius i directoris anteriors.



Descomprimiu la totalitat dels arxius en el mateix directori, això permetrà al
programari funcionar amb normalitat.



No canvieu el nom als arxius. Són aplicacions que van lligades entre elles i les
relacions es realitzen pel nom de l’arxiu

INICIAR EL PROGRAMA
Per tal d’iniciar el programa tan sols cal o rir l’arxiu Agility Plus.
A l’o rir el programa, Microsoft Acces us donarà un Avís de seguretat. Ho fa ja que no
teniu aquest programari afegit com un lloc de confiança al vostre Microsoft Acces. Feu
click so re el otó d’Acceptar.
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INSCRIPCIÓ DE PARTICIPANTS
Amb el programa obert, anirem a la pestanya PROVES
La prova ja està creada al data que heu rebut, la trobareu amb el número de prova que
correspon i el nom del club. De manera que NO hem de crear la prova, i anirem
directament a la opció INSCRIPCIÓ

Quan polsem la pestanya Inscripció ens apareixerà el submenú:

Si obrim la opció Prova, veurem que hi ha dos tipus de proves.
La primera (1) que ens trobem serveix per a les divisions d’Iniciació, 2a i 1a ivisió
(per exemple V PROVA Campionat de Catalunya 2019/20). Seleccionant aquesta prova
inscriurem els equips inclosos a totes les di isions excepte Di isió d’Honor
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El segon tipus de prova (2) serveix per inscriure als participants de ivisió d’Honor.
És reconeix fàcilment perquè el nom de la prova s’inicia amb H, per exemple DH V
Campionat Catalunya 2019-20.

Un cop seleccionem la prova adequada per les inscripcions que volem realitzar,
Iniciació, 2a i 1a Divisió (prova 1); i DH per una banda (prova 2), a la pestanya general
escollirem l’equip (per llicència, nom de guia o nom de gos) I l’afegirem:
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A la pestanya Equips Inscrits podrem veure els equips que anem afegint per a la prova.
D’aquesta manera introduirem tots els equips participants.

Un cop finalitzada la inscripció del primer tipus de prova, haurem de repetir el
procediment per a l’altre tipus de pro a
ELIMINACIÓ ’UN EQUIP INSCRIT
Quan vulguem eliminar un equip INSCRIT:
A la pestanya Proves > Inscripció > Equips Inscrits:
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Seleccionarem l’equip que olem eliminar i clicarem la opció de la X Ens preguntarà si
olem eliminar l’equip i li direm que Si. Després sortirem per la icona de la Porta.

INTRODUCCIÓ DE LES DADES DE LES PROVES
Per a cadascuna de les mànegues, haurem d’introduir les dades àsiques de la
mànega. Això ens permetrà el càlcul de penalitzacions i la posterior classificació
Per tal d’introduir les dades, cal accedir a la pestanya Proves del menú principal.
Un cop a la pantalla de proves, cal fer un click sobre el menú Dades Proves:
1. Seleccionarem la Prova (que ja està creada), la Divisió, la Categoria (o
Subcategoria) i el número de mànega (1 per la primera, 2 per la segona) a punt
d’iniciar-se.
2. A la pestanya General, caldrà emplenar aquests camps:


Nom del jutge



Mànega: Seleccionar si és agility o jumping.



Metres: Els metres del recorregut ens els proporcionarà el jutge.



El TRS i TRM es calcula en funció del gos més ràpid sense penalitzacions
multiplicat pel factor corresponent a la divisió. Aquest càlcul és automàtic
(excepte a iniciació que serà el jutge qui ens donarà la velocitat de la pista).
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FÓRMULA PER CALCULAR EL TRS A INICIACIÓ
Cal que el jutge ens proporcioni la velocitat de la pista i els metres del recorregut. Per
Iniciació, la velocitat mínima és de 2,5 m/s i la màxima és de 3,5 m/s.
Per tal de calcular el TRS a iniciació, caldrà dividir els metres de la pista per la velocitat
que ha donat el jutge

Per exemple: Per un recorregut de 180 metres, i una velocitat assignada pel jutge de
2,5 m/s, el TRS resultant serà:
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GENERAR I IMPRIMIR ORDRE DE SORTIDA I FULLS ’A JU ANT JUTGE
Per tal de generar l’ordre de sortida aleatori i els fulls d’ajudant del jutge:
1. Cal accedir a la pestanya Proves del menú principal.
2. Un cop a la pantalla de proves, cal fer un click sobre el menú Dades Proves.
3. A la part superior dreta ens trobem diverses icones:

Ens en ser irà per imprimir l’ordre de sortida
Ens en ser irà per imprimir els fulls d’ajudant de jutge
Ens en servirà per crear un nou ordre de sortida.
Atenció: Si activem aquest botó amb dades dels equips ja introduïdes,
aquestes dades s’es orraran i caldrà tronar-les a introduir.
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En el cas d’imprimir l’ordre de sortida o fulls d’ajudant de jutge, ens sortirà una ista
preliminar i li donarem a la icona imprimir, que generarà un arxiu PDF i ens demanarà
on guardar-lo.
En el cas de l’ordre de sortida el podeu en iar com a document al ostre canal de
Telegram Web (https://web.telegram.org), i quedarà accessible per tots els equips
participants que siguin subscriptors.
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INTRODUCCIÓ DELS RESULTATS DELS EQUIPS EN LES MÀNEGUES
Per tal d’introduir el resultat d’un equip en una determinada , cal accedir a la pestanya
Proves del menú principal.
Un cop a la pantalla de proves, cal fer un click sobre el menú Dades Proves:
1. Seleccionarem la Prova (que ja està creada), la Divisió, la Categoria (o
Subcategoria) i el número de mànega (1 per la primera, 2 per la segona) a punt
d’iniciar-se.
2. A la pestanya Equips inscrits, ens trobarem els camps que reflecteixen el
resultat de un determinat equip en la mànega seleccionada.
3. A mesura que vagin participant els equips, caldrà anar introduint els resultats
equip a equip.

Atenció: Habitualment, el sistema de cronometratge en proporciona el temps en
segons. Si un participant so repassa els 60 segons, recordeu que lla ors s’ha
d’introduir el format en 1 minut X segons
Cal anotar el número de faltes i refusades.
Si un equip resulta Eliminat, marcarem la casella d’Eliminació (Eli.)


No pot haver cap eliminat sense marcar la casella.



Si ens oblidem tindrem un participant que ha fet 0 segons de temps però que
no està eliminat, de manera que l’ordinador no l’eliminarà i afectarà al càlcul
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del TRS i a la classificació parcial i final, de manera que després d’aca ar cada
mànega ens hem d’assegurar que no hi ha cap participant no eliminat sense
temps.


A la menció d’aquest equip es mostrarà Elim.

Si un equip inscrit no es presenta a la mànega, marcarem la casella de No presentat
(NP).


Am l’actualització del programari ja no cal eliminar la inscripció d’un equip
que no es presenta a una o a les dues mànegues.



A la menció d’aquest equip es mostrarà N.P.

Un cop acabada la mànega, donarem a la icona del disc per tal que calculi els temps:

Durant la competició haurem d’estar pendents del millor temps amb menor
penalització de la mànega per tal de realitzar la compro ació am l’ordinador i que no
hi hagi errades.
Comprovarem que el TRS es correspon amb el que nosaltres hem calculat a mà: és a
dir el temps més ràpid a cero, multiplicat pel factor que correspongui per divisió. Ho
comprovarem amb el jutge.
ATENCIÓ: De vegades el programa pot no eliminar per un excés de TRM perquè pot
arri ar a fer un arrodoniment a l’alça Si detectem la situació: per exemple, el TRM és
de 69,67 i un gos ha fet 69,68 i eiem que el programa no l’elimina, l’eliminarem
nosaltres marcant la casella d’eliminar (Eli.)
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IMPRESSIÓ DELS RESULTATS
Un cop tenim totes les mànegues de la divisió completes, generarem un arxiu *pdf. El
procés d’o tenció de resultats és el mateix en els dos casos:
Es desplegaran els resultats i li donarem a la icona d’impressió:


A classificació parcial, trobarem les classificacions per mànegues individuals



A classificació final, el resultat final de la prova.
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Ens sortirà una vista preliminar i li donarem a la icona imprimir, que generarà un arxiu
PDF i ens demanarà on guardar-lo.
Aquest arxiu el podeu enviar com a document al vostre canal de Telegram Web
(https://web.telegram.org), i quedarà accessible per tots els equips participants que
siguin subscriptors.
ENVIAMENT E L’ARXIU ATA A FCAG
Un cop finalitzada la prova, recuperarem el data que hem generat per enviar-lo a
Federació (info@fcagility.cat)
A la carpeta que conté el programa, tan sols cal que comprimim l’arxiu anomenat data.
Podem comprimir tota la carpeta, però tan sols cal aquest arxiu.
Recordeu que cal enviar-lo abans de tres dies un cop finalitzada la prova.
Bona prova!!
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