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1 Generelt
1.1 Overvåkning
Operatørene på startnummerterminalene skal følge med på og/eller rapportere dersom:
 En skytter skyter ett eller flere skudd på feil skive
 En skytter registreres inn på en skive, men flytter seg etterpå
 Det tastes feil startnummer og det deretter slettes eller registreres ut
 En skytter får en tom serie
Ansvarlig for PC-drift skal følge med på:
 At alle enheter kommuniserer skikkelig
 At det ikke dukker opp unormalt mange skudd med feil
 At det ikke kommer skudd på skive uten startnummer (ukjent/sen)
 At feil startnummer rettes med cancel
 At liggende/stående kommer på forventede serier (for eksempel liggende på serie 1, 3,
5 og 7 på stafett)
 At skyttere blir meldt ut i tide

1.2 Avklaringer
Benytt:
 Observasjoner av startnummer funksjonærene
 MLBia: Log
 MLBia: Admin Shots
 MLBia: Admin Series
 MLBia: Result list
 MLBia: Shot graphics
 Se på skiva etter rammeskudd etc.

1.3 Korreksjon
Korreksjoner skal først og fremst gjøres i tidtagersystemet, men skal også gjøres i MLBia slik
at resultatlisten og grafiske skytekort blir mest mulig korrekte

1.4 Loggføring
Det anbefales at det på forhånd skrives ut skjema for loggføring av avvik. Her skal ansvarlig
operatør på PC føre inn hendelser og konklusjoner etter hvert som de oppstår
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2 Avvik
2.1 Normale
Hendelse
Sen StartNr
registrering

Beskrivelse
Det kommer opp et 9xxx startnummer på
skive for å identifisere en ukjent skytter. Det
kan når som helst tastes inn startnummer.
Utmelding uten skudd Dersom en skytter ikke har noen skudd i egen
skive (for eksempel skyter på feil skive), så
skal skytteren meldes ut på normal måte.
Systemet lager da en tom serie som sendes til
tidtagning.
Endring av StartNr
Dersom det er tastet feil startnummer skal
dette korrigeres med å først slette feilaktig
startnummer før korrekt startnummer legges
inn.
Hurtig overtagelse av Når en skytter ikke har noen treff på skiva, så
skive uten treff
er det en risiko for at neste skytter kan overta
skiva før denne er klar. Ved å registrere nytt
startnummer (i hold perioden) vil skiva
resettes umiddelbart.
Dersom ny skytter klarer å skyte et skudd før
hold tid på forrige skytter er ute, vil skuddene
komme på forrige skytter.
Angre inntasting
En skytter stiller seg på feil skive og flytter
seg. Operatør registrerer feil startnummer
eller benytter feil skive. I begge tilfeller kan
inntastet startnummer slettes før det har
kommet skudd.

Korreksjon
Ingen

Ingen

Ingen

Ikke støttet i MLBia.
Skudd kan finnes i
Log og det må gjøres
manuell korrigering i
tidtagning

Ingen

2.2 Avvik
Hendelse
Tom serie

Beskrivelse
En skytter er meldt inn og ut selv om det ikke
er skutt en gyldig serie (feilaktig korrigering
på StartNr terminal).
Startnummer kollisjon Dersom et startnummer allerede er meldt inn
på en skive, så får man ikke registrert denne
på en annen skive. Den evt. feilaktige
registreringen må evt. slettes først. Klarer
man ikke å sortere ut dette i tide, må man evt
melde ut serien som ukjent.
Manglende utmelding Dersom en skytter er meldt inn eller det har
kommet skudd på en skive og denne ikke
meldes ut eller evt. slettes, så vil systemet
nullstille tilstanden etter en viss tid. Hvis det
ikke er skudd på serien så blir dette håndtert
som en sletting. Dersom det er skudd, så blir
skiva meldt ut.
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Korreksjon
Melde til tidtagning
og registrere serie på
StartNr=9000
Slette feilregistrering
og gjøre korrekt
registrering.
Evt: Melde til
tidtagning og flytte
serie i MLBia
Evt:
Melde til tidtagning
for kontroll og evt.
flytte serie
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Skudd på feil (ubrukt)
skive
Skudd på annen skive
som er i bruk
For mange skudd
For få skudd
Ukjent skytter

Melde ukjent til
tidtagning
Jurysak

Dersom en skive med ukjent skytter
(Startnummer 9xxx) meldes ut, vil serien
lagres på dette Ukjente» startnummer

Utmelding istedenfor
sletting/korreksjon
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Melde til tidtagning
Ikke støttet i MLBia
Ingen
Melde til tidtagning
og flytte serie i
MLBia
Melde til tidtagning
Serien flyttes til
startnummer 9000
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3 Hendelseslogg

Stevne
Renn
Skive

StartNr
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Dato
Signatur
Serie Tid

Hendelse
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