
AGILITY PLUS – INSCRIPCIONS EQUIPS 

1.- En primer lloc rebreu el arxiu data des de el email de la Federació  el dimarts abans de la 

prova. L’arxiu s’envia comprimit per evitar problemes. De la mateixa manera quan acabi la 

prova i envieu l’arxiu de tornada a la Federació, l’ heu d’enviar comprimit en RAR o ZIP. 

2.- Descomprimiu la carpeta i guardeu l’arxiu amb el nom de:   “data”, no serveis posar data1 o 

data2, si no poseu “data” el programa no el reconeixerà 

 3.- A l’escriptori, amb el botó dret sobre la icona del programa, seleccionarem al opció obrir la 

capeta que el conté. ATENCIÓ: Encara NO hem iniciat el programa 

 

A la carpeta pot ser que us trobeu un altre arxiu amb el nom de data de proves antigues, l’heu 

de substituir per el que heu rebut de la Federació. 

Un cop teniu el arxiu a dintre, tanquem la carpeta i obrim el programa. 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Un cop oberta la pestanya inscripció, veurem aquesta pantalla, si obrim la opció prova, 

apareixerà la nostra prova, la seleccionem: 

 

 



 

 

A la pestanya general escollirem l’equip (per llicència, nom de guia o nom de gos) I l’afegirem: 

 

 

 

 

 

 



A equips inscrits podrem veure els equips que anem afegint per a la prova: 

 

D’aquesta manera introduirem tots els equips participants. 

PROBLEMES QUE PODEM TROBAR: 

- Pot ser que un equip no estigui inclòs a la divisió o categoria correcte. En cas que 

haguem de modificar això el que farem serà anar a la pestanya de Manteniments i 

dintre d’ aquesta a equips 

 

 
 

 

 



 

 

En el llistat buscarem l’equip que volem modificar, `podem endreçar el llistat per 

llicència, o per nom del Guía o del gos: si fem doble click a sobre de la columna 

llicències o Guia o Gos i la columna que seleccionem s’ordenarà de la A a la Z. 

 

 

 

Seleccionarem l’equip a modificar, ens posarem a sobre i donarem doble click a la fletxa negra 

que apareix: 

 

 



Si volem modificar la divisió donarem al botó edició (el que té el llapis) 

 

ATENCIÓ : En aquest pas hem de ser curosos, és el que més problemes dóna a les proves:   

cada divisió té diferents números per a les seves categories pròpies  

 

 

Si només canviem la divisió (en aquest cas  Divisió Honor – STD) i guardo i surto, quedarà 

associada la categoría 4, que No correspon a divisió Honor, sino a Primera Divisió, de manera 

que el programa no trobarà al participant i no el posarà a la llista de inscrits. 



 

Quan canvio la divisió HEM D’OBRIR EL DESPLEGABLE DE CATEGORIA i escollir la que toca per 

a la nova divisió: 

Que en aquest cas és la 12 ( I no la 4) 

 

 

 

 

Un cop  canviat, donarem a la icona de la porta per sortir. 

SEMPRE  que canviem la divisió d’un equip hem  d’obrir el desplegable categoría i 

canviar a les opcions que ens ofereix la divisió. 

 



 

 

 

 

ELIMINACIÓ D’ UN EQUIP NO PRESENTAT 

Quan vulguem eliminar un equip no presentat: 

- Mai l’eliminarem si ha participat en una de les dos pistes: si ha participat a la primera i 

marxa a la segona, posarem ELIMINAT a la segona però NO l’esborrarem. 

- MAI eliminarem a l’equip en manteniments equips: això voldria dir que l’estem 

eliminant de la base de dades i només el volem eliminar de la prova. 

Ho farem de la següent manera: 

A la pestanya Proves > Inscripció > Equips Inscrits: 

 

 

 

 

 

 

 

SI HEU DE CANVIAR DE DIVISIÓ O CATEGORIA UN PARTICIPANT EL DIA DE 

LA PROVA, A MÉS DE FER ELS PASOS DESCRITS ABANS HEU DE REFRESCAR   

( I TORNAR A ORDENAR) L’ORDRE DE SORTIDA DE LES CATEGORIES O 

DIVISIONS AFECTADES PER TAL DE QUE APAREGUI EL PARTICIPANT!!!  

 



 

Ens posarem a sobre de l’equip que volem eliminar i  seleccionarem la opció de la X: 

 

Ens preguntarà si volem eliminar l’equip i li direm que si. Després  sortirem per la icona de la 

porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGILITY PLUS – FUNCIONAMENT A LA PROVA 

Un cop tenim totes les inscripcions introduïdes, arriba el dia de la prova. 

DADES PROVES: 

A la pantalla de dades proves, esollirem la prova (que ja està creada), la divisió, la categoria i la 

mànega en la que estem treballant, i omplirem: 

Nom del jutge 

Mànega: li direm si és agility o jumping. 

Els metres ens els donarà el jutge 

El TRS i TRM es calcula en funció del gos més ràpid sense penalitzacions multiplicat pel factor 

corresponent a la divisió  (excepte a iniciació que serà el jutge qui ens donarà la velocitat de la 

pista) 

Fòmula per calcular el TRS a INICIACIÓ: 

Si el jutge ens donarà la velocitat de la pista  i els metres,  per exemple: 2,5 m/s  i 180 metres. 

El que farem serà dividir :   metres de la pista / velocitat que ha donat el jutge = TRS 

En aquest  exemple:    180 / 2,5 = 72 segons 

 

 

 

 



Un cop fet això per introduir els resultats anirem a DADES PROVES, EQUIPS INSCRITS, 

escollirem la divisió – categoria i la mànega que estem saltant i anirem introduint els resultats 

participant a participant: 

 

Atenció: Introduïm els segons, si cap participant sobrepassa els 60 segons, recordeu que 

llavors s’ha d’introduir el format en 1 minut X segons, també apuntarem les faltes i les 

refusades i en cas que s’elimini marcarem la casella d’eliminació. 

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 del TRS i a la classificació parcial i final, 

de manera que després d’acabar cada mànega ens hem d’assegurar que no hi ha cap 

participant no eliminat sense temps. 

Quan omplim cada línea al donar a la tecla tabulació, saltarem a la següent i la anterior 

apareixerà la menció (excel·lent, molt bo), quan arribem a l’últim participant, como al tabular 

no hi ha més, per tal que aparegui la menció ens posarem a sobre de qualsevol altre 

participant. 

Durant la competició haurem d’estar pendents del millor temps a zero de la mànega per tal de 

realitzar la comprovació amb l’ordinador i que no hi hagi errades. 

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

 



 

I comprovarem que es corresponen 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 arribar 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 veiem que el programa no l’elimina, l’eliminarem nosaltres marcant la casella 

d’eliminar. 

Un cop  tenim totes les mànegues de la divisió completes, anem  a imprimir resultats: 

A classificació parcial, trobarem les classificacions per mànegues individuals 

A classificació final, el resultat final de la prova. 

El procés d’obtenció de resultats és el mateix en els dos casos: 

Escollirem la prova, divisió i categoria de la que volem els resultats: 



 

Es desplegaran els resultats i li donarem a la icona d’impressió: 

 

 

 

 

 

 

 



Ens sortirà una vista preliminar i li donarem a la icona imprimir, que generarà un arxiu PDF i 

ens demanarà on guardar-lo 

 

 

Un cop acabada la prova.  Recuperarem el data que hem generat per enviar-lo a la Federació : 

obrirem la carpeta que conté el programa, copiarem el data a una carpeta nostre i el 

comprimirem en ZIP o RAR per enviar-lo a info@fcagility.cat 

 

Bona prova!! 

 

 

 

mailto:info@fcagility.cat

