ISU-tuloslaskentaohjelman koulutus,
Figure Skating Manager (FSM)
1.7.2022

Hyvät taitoluisteluseurat & tuloslaskentavastaavat
Kaudesta 2022-2023 lähtien ISU-arvioinnin tuloslaskentaohjelmana käytetään FSM:ää, joka korvaa yli 15
vuotta käytössä olleen ISUCalcFS-ohjelman. ISUCalcFS poistuu käytöstä 2022-2023 lähtien. Uuden
tuloslaskentaohjelman käyttö ei vaikuta muiden ISU-arvioinnin kilpailujen ohjelmistojen käyttöön kuten
”Score” ja ”Cutter”, toki nämä on tarvittaessa päivitettävä uusiin versioihin.
Seurojen tuloslaskentavastaaville järjestetään maksuton koulutus webinaarina elokuussa kahtena eri
ajankohtana ja kahdessa osassa. Elokuun koulutukset keskittyvät yksin- ja jäätanssikilpailuihin.
Muodostelmaluistelun osalta koulutus järjestetään syys-lokakuussa ja päivämäärät vahvistetaan erikseen.
Koulutus viikolla 32
Osa I tiistaina 9.8. klo 17.30-20.30
Osa II torstaina 11.8.2022 klo 17.30-20.30
- etusija syys-loka-marraskuussa ISU-arvioinnin kilpailuja järjestävät seurat
Koulutus viikolla 33
Osa I tiistaina 16.8. klo 17.30-20.30
Osa II torstaina 18.8.2022 klo 17.30-20.30
- joulu-maaliskuussa ISU-arvioinnin kilpailuja järjestävät seurat sekä tähtiarvioinnin kilpailuja
järjestävät seurat
Pääkouluttajana toimii Mika Laitinen ja avustajana Anne Fagerström
Osa I sisältö
Asennus
Yleiset asetukset
Tietokantahallinta
- kisa uudesta tietokannasta
- kisan tietokannasta backup
- restore olemassa olevasta kilpailusta/kannasta
- lataamiset: elementit, maat/seurat, verifioinnit
- luistelijan/parin/joukkueen/arvioijan luominen
-- suunn.ohjelmien syöttäminen
-- musatiedot
Osa II sisältö
Kilpailun perustaminen
Kilpailusarjojen perustaminen (category)
Kilpailuohjelmien lisääminen (segment)
Henkilöiden kiinnittäminen kilpailuun + akkreditointi (luist/joukkueet/arvioijat)
Aikataulun luominen
Luistelujärjestys
Tulosteet
Kilpailun läpivienti + erikoistilanteet
Kilpailun päättäminen
On erittäin tärkeää, että kaikista kilpailuja järjestävistä seuroista osallistutaan ja opetellaan FSM-ohjelman
käyttö, ettei kilpailujen järjestäminen jää tästä kiinni.

Osallistujamäärä on rajoitettu 25 seuraan/koulutus. Seurasta saa osallistua enintään 2 henkilöä. Näin asiat
pystytään jouhevasti käymään läpi. Kun seurasta osallistuu 2 henkilöä, kannattaa heidän kuitenkin olla
samassa rauhallisessa ympäristössä ja yhdellä koneella tehdä kuten Teamsissä käydään läpi ja tehdään.
Toisella koneella tai näytöllä seurataan Teamsiä, niin on helpompi ymmärtää käsiteltävät asiat.
Ennen koulutuksen alkua on ladattava tuloslaskentakoneelle uusin mahdollinen versio FSM-ohjelmasta
SwissTimingin lataussivulta, www.isujudgingsystem.com tunnus: isu ja salasana: Gu?u/1
- sivulla on jo olemassa kauden 2021-2022 säännöillä oleva ohjelmistopaketti:
FSManagerFederation_Setup_1.5.19
Kauden 2022-2023 säännöillä oleva ohjelmistoversio saattaa viipyä heinäkuun loppuun/elokuun alkuun.
Elokuun koulutuksiin Ilmoittautumiset viimeistään 2.8.2022 klo 23.58 mennessä:
https://www.lyyti.in/tuloslaskentakoulutus
Aktiivista osallistumista odottaen,
Anne Fagerström
kilpailupäällikkö

