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Registrera resultat, OLC
Tänk på att resultat ska ha lämnats senast tisdag kl. 24:00 för den föregående veckan. (Lämna
helst in den dag du flyger) Det ska vara min 1000 m höjdskillnad mellan start och mål. Inga
deklarationer ska göras före flygning. Det är bara att flyga och sedan tanka ur igc-filen. Max 5
brytpunkter, mest poäng fram till brytpunkt 4.
1. Gå till adressen www.onlinecontest.org
Om det är första gången du registrerar resultat i OLC går du till punkt 14, Registrering av ny
tävlande för att skapa ett eget konto. Annars fortsätter du på punkt 2, nedan.
2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i rutan uppe till höger, klicka på OK.

3. Du ser att du är inloggad på att ditt användarnamn visas uppe till höger.

4. Klicka på Gliding i den övre menyn.

5. Klicka på Claim Flight och välj Direct Claim (IGC-File)

6. Välj den IGC-fil du vill registrera med knappen [Bläddra], klicka sedan på knappen
[Upload].

7. Fyll i eventuell copilot.
8. Kontrollera / ändra take-off location (Normalt hittas den automatiskt)
9. Välj type of aircraft
10. Kontrollera / fyll i callsign (Flygplanets registreringsbeteckning)
11. Fyll i Competition ID (Flygplanets tävlingsbeteckning)
12. Skriv en kommentar om du vill (Det är kul för andra att läsa)
13. När du är nöjd med allt - Klicka på knappen [Save]

Nu är du färdig med att lämna ditt resultat. Det utvärderas automatiskt.

Titta på OLC-resultat
För att se ditt resultat går du in på startsidan, www.onlinecontest.org Klicka på Gliding.

Klicka där på dagens datum och sök ditt resultat i listan. Finns det inte med, prova att vänta
några minuter till och uppdatera sidan igen t ex genom att trycka F5 på tangentbordet. Det kan
även vara lättare att hitta sitt resultat om man valt att bara visa svenska resultat, se instruktion
längre ned.

För att se detaljer om ett resultat klickar du på den blå ”i”-symbolen. Poäng sätts efter distans
och korrigeras med koefficient för flygplanstyp. All beräkning sker automatiskt. Minsta poäng
som visas är 50. Tävlingsperioden börjar andra tisdagen i oktober och löper 12 månader
framåt. Utvärderingen mäter max sträcka där det är 1000 m höjdskillnad mellan start och mål
runt högst 5 Bp. Resultat ska ha lämnats senast tisdag kl. 24:00 för den föregående veckan.
Om det har lämnats många resultat en dag kan du vara tvungen att gå till någon av följande
sidor. Väljs enligt bild nedan. Varje sida visar 50 resultat.

Du kan sedan välja olika urval av resultat med menyerna nedan, mer förklaring följer längre
ned.

Det mest intressanta är kanske att bara se resultat flugna i Sverige, det väljer du med
Worldwide – Europe – Sweden.

Du kan sedan se dagens flygningar (Daily Score), individuella resultat (OLC-Champion),
Årets bästa flygning (Statistic:Best flight), det flygfält som samlat mest poäng (Statistic:
Airfield) eller den klubb som samlat mest poäng (Statistic: Club)

Registrering av ny tävlande:
14. Klicka på Gliding.

15. Välj Competitor – Contest Registration i menyn.

16. Fyll i minst de uppgifter som är märkta med en asterisk (*) nationality väljs i en lista.

17. Fortsätt med OLC settings. Välj ett Login du kommer ihåg och ett enkelt lösenord.
18. Fyll i din e-postadress på två ställen
19. Välj Eskilstuna FK som Standard club från listan. (Tips! Klicka på pilen, tryck ”E” på
tangentbordet så kommer du närmare Eskilstuna FK i den långa listan)

20. Klicka på knappen [Save Data!] Gå sedan tillbaka till punkt 2 för att registrera ditt
resultat.

