18. Menu “course setting”
Bij het maken van een “course setting” hebben we een item bijgekregen in de
menubalk.

Dit menu gaan we verder gebruiken voor onze baanlegging. Een overzicht van de
mogelijkheden
We gaan ons beperken tot de voornaamste mogelijkheden
Courses : geef de omlopen een naam
classes : koppel leeftijdscategorieën aan deze omlopen

Statistieken over de omlopen
Drukken van de omlopen en postenbeschrijvingen
importeren van kaarten
exporteren van kaarten.
opties

We beginnen met het bekijken van een aantal opties. De andere menu-onderdelen bespreken
we in de volgende hoofdstukken. Klik op “options” en je krijgt dit scherm

Event title : Hier kun je de naam van de wedstrijd ingeven. De naam die je hier ingeeft wordt
automatisch op de eerste lijn van de postenbeschrijving overgenomen.
Course title : hier bepaal je hoe de naam van de omloop wordt afgebeeld op de kaart. Als je
op het
klikt dan zie je meteen de mogelijkheden

Controls numbering : ook hier drie mogelijkheden, het resultaat zie je hieronder

Vervolgens kunnen we nog enkele zaken instellen
Standaard zal er één mm zijn tussen de rand
van de controlecirkel en het nummer. Hier kun
je die afstand aanpassen. Wil je een punt achter
elk nummer dan moet je de optie “full stop”
aanvinken. Hieronder het resultaat

Iets soortgelijks kun je doen voor de verbindingslijnen, je kan instellen of ze de cirkel raken
(standaardinstelling) of je kan een afstand ingeven

In het rechtergedeelte kunnen we ook nog enkele instellingen doen voor de
postenbeschrijving

Standaard wordt elke derde lijn in de postenbeschrijving een dikkere lijn, hier kun je dat
aanpassen zoals in het voorbeeld hieronder

De maximum lengte staat standaard ingesteld op 50. Dat wil zeggen dat de postenbeschrijving
in één kolom komt als er minder dan 50 posten zijn. Meestal ga je dit getal aanpassen om de
postenbeschrijving passend te maken met je kaart.

In dit voorbeeld is het maximum
ingesteld op 10. Er zijn maar 9
posten op de omloop maar met de
titel, de klassen, de omlopen en de
aankomst zijn er meer dan 10. De
postenbeschrijving wordt nu
opgedeeld in twee kolommen.

Number of start : als je deze optie aanvinkt wordt het startnummer ook opgenomen in de
postenbeschrijving. Enkel nuttig indien je meer dan één start hebt.

Tenslotte kunnen we nog wat meer instelllingen doen voor de postenbeschrijving op de kaart.
We kunnen de standaardgrootte van 6 mm voor lijnen en kolommen aanpassen. Volgens IOF
moet die tussen 5 en 7 mm zijn. In het voorbeeld hieronder staat die op 8, merk ook op dat de
grootte van de symbolen mee verandert.

White background : Staat standaard niet aangevinkt, de achtergrond van de
postenbeschrijving is transparant, vink aan en het wordt een dekkend wit (bedekt alle
kaartinfo).

Je kunt ook aangeven dat je die witte achtergrond ook in draftmode wil zien (view menu) en
of je een postenbeschrijving voor de “all controls” ook op de kaart wil.
De laatste optie laat toe om de combinaties voor een aflossing in een speciaal formaat (xml)
uit te voeren, meestal voor gebruik in een wedstrijdsoftware zoals bvb Helga.

