
Condess ratamestariohjelman käyttö

Aloitus ja alkumäärittelyt

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä 
käytetään oletuksena tiedoston nimenä.



Voit syöttää myös eri tiedostonimen.

Kilpailumuodoksi normaalisti valitaan Tavallinen suunnistus



Valitset Yksi kartta, yksi mittakaava, yksi karttatiedosto.

Seuraavaksi etsitään kartta, jolle radat suunnitellaan



Valitse painikkeesta painamalla, voit etsiä haluamasi kartan pohjaksi. 
Kun olet löytänyt kartan, valitse se painamalla Avaa.

Valitse seuraavaksi millä mittakaavalla haluat tulostaa kartat. 
Oletuksena tässä on 1:15000, joten vaihda siihen 1:10000.

Valitse 
tulostusmittakaava



Tämän jälkeen kaikki alkuasetukset ovat valmiit ja pääset 
suunnittelemaan ratoja.

Tämän jälkeen kaikki alkuasetukset ovat valmiit ja pääset 
suunnittelemaan ratoja.



Ensimmäiseksi piirretään lähtö ja maali. Zoomaa suurennuslasilla 
lähemmäksi, jotta saat symbolit oikeille paikoille.

Oletuksena symbolit löytyvät ikkunan oikeassa laidassa olevasta 
palkista.

Zoomaus



Valitse ensin lähtökolmio, ja piirrä se haluamaasi paikkaan kartalla.

Valitse tämän jälkeen maali ja piirrä karttaan.



Kun olet hyväksynyt maalin, pyytää ohjelma ensimmäisen radan nimeä.

Anna radalle nimi, muihin valintoihin ei normaalisti tarvitse koskea.

Tämän jälkeen voit alkaa lisäämään luodulle radalle rasteja.

Rastien lisääminen radalle



Valitse ”Lisää rasti” työkaluriviltä

Etsi ensimmäisen rastin paikka, hiirtä seuraa ”kuminauha”, joka kertoo 
rastiväliviivan sijainnin.

Valitse rastin paikka ja klikkaa siihen hiirellä.



Anna rastin koodi ja sitten OK. Tämän jälkeen voit piirtää seuraavan 
rastin.

Etsi rastipiste, klikkaa ja anna koodi.



Jatka, kunnes kaikki rastit on syötetty.

Seuraavaksi voit syöttää rastimääritteet. Eli valitse rasti ja tuplaklikkaa 
sitä hiirellä.



Määritä oikea rastimäärite ja paina OK.

Kun rasti on valittuna (sininen rastiympyrä), voit siirtää sen sijaintia. 

Käy kaikki radan rastit läpi ja teet oikeat rastimääritteet.



Jos ratoja on useampia, voit seuraavaksi suunnitella seuraavan radan. 
Valitse valikosta Rata -> Uusi 

Anna radan nimi ja OK

Tarkista että uusi rata on valittuna vasemmalla olevassa listassa ja 
valitse Lisää rasti toiminto.



Aikaisemmin määritellyt rastit näkyvät kartalla. Voit valita jo määritellyn 
rastin, klikkaamalla sitä tai määritellä uuden klikkaamalla uudessa 
rastipisteessä.

Joskus uusi rasti voi sijaita jo määritellyn rastin rastiympyrän sisällä. 
Esimerkiksi kuvassa on määritelty pistekumpare aiemmin rastipisteeksi 
ja haluan määritellä polkujen risteyksen toiseksi rastipisteeksi.

Jos klikkaat suoraan polkujen risteystä, tulee kumpare rasti valituksi 
eikä polkujen risteys. Tässä tilanteessa valitse oikealla olevasta 
työkalurivistä Luo uusi rasti. 



Klikkaa tämän jälkeen uudessa rastipisteessä, tässä esimerkissä 
polkujen risteystä. Uusi rasti ilmestyy kartalle ja voit syöttää rastille 
koodin.

Tämän jälkeen voit lisätä tämän rastin radalle. Valitse vasemmasta 
alakulmasta Muokkaa ratoja.



Valitse haluttu rata listasta. 

Tuplaklikkaa radan nimeä ja sinulle aukeaa ikkuna, jossa on radan 
ominaisuudet.

Valitse uuden rastin sijainti, tässä tapauksessa se tulee olemaan 
radan 5. rasti. 



Tämän jälkeen valitse lisättä rasti vasemmanpuoleisesta listasta. 
Lisää rasti rataan tuplaklikkaamalla rastin koodia tai painamalla 
alhaalla olevaa Lisää rasti painiketta.

Näin rasti ilmestyy rataan.

Tässä ikkunassa voit myös tehdä muita muutoksia rataan.
lisätä ja poistaa rasteja
muuttaa radan tyyppiä, lähtöä, maalia
rastin numeron ja/tai koodi näyttäminen rastiympyrän vieressä



Kun tarvittavat muutokset on tehty, valitse OK.

Kun toinen rata on määritelty, pitää vielä uusien rastien rastimääritteet 
laittaa kohdilleen. 

Kun tarkastelet ratoja, voit siirtää rastiympyrän paikkaa rastin ollessa 
valittuna (sininen). Ota hiirellä kiinni numerosta ja siirrä haluamaasi 
paikkaan.

Tee tarvittaessa katkoja rastiympyrään, klikkaa hiiren oikealla 
painikkeella rastia ja valitse rastiympyrä.



Klikkailemalla rastiympyrän kohtia, saat poistettua viivan halutuista 
kohdista.

Tee tarvittaessa rastiväliviivoihin mutkat. Valitse haluttu väliviiva, 
muuttuu punaiseksi. 

Valitse Lisää piste työkaluriviltä



Klikkaa piste viivalle ja siirrä pistettä miten haluat viivan kulkevan.

Jos haluat tehdä katkon viivaan, valitse haluttu rastiväliviiva. Valitse 
työkaluriviltä sakset.

Klikkaa saksilla haluttua kohtaa viivassa, jolloin pieni osa viivaa katoaa.



Voit palauttaa viivan takaisin, poistamalla pisteet (mustat laatikot) 
viivalta, poista Poista piste työkalulla.

Kuntorasteille ei yleensä ole viitoitusta maaliin, joten tuplaklikkaa 
maalia ja valitse avautuvasta ikkunasta Maali / Ei viitoitusta.

Kun halutut radat on määritelty, voit tarkastella niitä kaikkia Selaa ratoja 
näytössä.



Tulostusalueen määrittäminen

Valitse Muokkaa ratoja näkymä päälle, vasemmalta alhaalta. 
Seuraavaksi valitse listasta haluttu rata ja klikkaa työkaluriviltä 
Määrittele tulostusikkuna painiketta. 

Näkymän pitäisi muuttua koko kartan kokoiseksi ja kartan ympärillä on 
vihreä viiva.

Paina Määrittele 
tulostusikkuna valituksi



Klikkaa vihreää viivaa hiirellä jolloin kartalla näkyy kuinka se tulostuisi 
nykyisillä määrityksillä. 

Voit määritellä tulostusalueen venyttämällä vihreän viivan mustia 
laatikoita tai helpommin suoraan paperin kokoiseksi klikkaamalla hiiren 
oikealla painikkeella ja valitsemalla esim. Muuta tulostussivun 
kokoiseksi (vaaka).

Tulostusalue muuttuu A4 paperin kokoiseksi alueeksi, jonka voit siirtää 
hiirellä oikealle kohdalle.



Rastimäärite näkyy nyt tulostusalueen ulkopuolella ja voit siirtää sen 
hiirellä tulostusalueen sisälle. 

Voit lisätä tekstiä tulostettavalle kartalle, valitse oikealta Uusi 
teksti painike. 

Klikkaa kartalla kohtaa, jonne tekstin haluat. Tällöin aukeaa uusi ikkuna, 
jossa voit määritellä tekstin. Tarvittaessa vaihda fontin kokoa ja laita 
valkoinen tausta valituksi.



Siirrä teksti haluttuun kohtaan kartalla ja muokkaa tarvittaessa laatikon 
kokoa mustista pisteistä.

Jos haluat lisätä radan nimen ja mittakaavan, valitse Uusi teksti työkalu 
ja klikkaa karttaa, jolloin aukeaa tekstin määrittely ikkuna.
Valitse kyseisessä ikkunassa Vakioteksti valituksi ja ruksaa kohdat 
Tulostusmittakaava sekä Radan nimi. Muuta tarvittaessa fontti ja lisää 
valkoinen tausta.

Nyt kartalle ilmestyy uusi teksti, jossa on mittakaava sekä radan nimi. 
Voit siirtää sen haluamaasi kohtaan.

Valitsemalla vasemmasta listasta toisen radan, näet kuinka se sijoittuu 
kyseiseen tulostusalueeseen.



Valitessasi listasta toisen radan, et suoraan voi muuttaa tekstien 
sijaintia. Valitse ensin työkaluriviltä Valitse grafiikkakohde valinta 
valituksi, jonka jälkeen voit taas muutta tekstien sijaintia.

Valitse grafiikkakohde



Ratojen tulostaminen

Kun olet määritellyt tarvittavat radat sekä tulostusalueen, voit siirtyä 
karttojen tulostamiseen.

Valitse valikosta Tulosta, huomaa että tämä sijaitsee hiukan eri 
paikassa kuin normaalisti.

Valitse Radat ja Kartat

Näkymään aukeaa uusi välilehti,  
nimellä Tulosta Radat



Jos kartta tulostetaan vaakapaperille, niin valitse kohta Tulosta vaakaan 
valituksi.

Valitse seuraavaksi listasta haluttu rata, jonka haluat tulostaa.



Voit esikatsella kartan, esikatsele painikkeella.

Tulosta kartta tulosta painikkeelle, muista kertoa tulostettava määrä.

Jos haluat tulostaa tyhjän kartan, valitse listasta tyhjä kartta valituksi. 
Tällöin tulostuu vain kartta, reunus sekä mahdolliset tekstit. 
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