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Formát dat výsledků závodů agility
Výsledky, které je povinen pořadatel odeslat pro zařazení do databáze, má formu textového souboru, který
se skládá ze dvou částí.
První dva řádky definují pořadí polí pro řádky údajů o soutěži (první řádek) a pořadí polí pro řádky
výsledků běhů (druhý řádek).
Tyto dva řádky se skládají z následujících polí, oddělených středníkem:
length;referee;standard_time;hurdle_count;name;size;category;max_time;date;speed;style
rank;handler;dog;book;mistakes;refusals;time;time_penalty;total_penalty;rating;speed

Řádky musí obsahovat vždy uvedená pole, jejich pořadí je volitelné a záleží na tom, v jakém pořadí budou
uvedena data v druhé části souboru.
Další řádky, tvořící druhou část souboru se pak skládájí z řádku dat o soutěži (jsou uvozena run), po kterém
následuje jeden či více řádků dat o výsledcích běhů (sou uvozeny res). Položky jsou vždy odděleny
středníkem.
Formát jednotlivých polí je následující:

Hodnotu style zvolte takto:
A (resp. J) použite pro utevřenou soutěž agility (resp. jumping), u které nebyla žádná omezení nebo
podmínky, pole category bude prázdné
ZkA (resp. ZkJ) pouřijte pro soutěž podle výkonnostních kategorií, pole category pak bude mít hodnotu A1,
A2, A3 nebo V
Spec zvolte ve všech ostatních případech, např. pro soutěže s vyloučením některých plemen, s vyloučením
některých výkonnostních kategorií, pro soutěže, na které je nutné splnit kvalifikační kriteria a podobně.
Nebudete-li vědět, dotažte se.
Výsledky, vzniklé součtem více soutěží, se do databáze nezařazují.
Vytvořený soubor pojmenujte xxxxxx.csv kde xxxxxx je číslo závodu. Soubor zašlete na e-mail
kacr.palata@email.cz.

Číslo výkonnostního průkazu – pole book by mělo být šesticiferné číslo podle údaje na http://kacr.info,
nuly na začátku mohou být vynechány, je možné použít lomítko. Hodnota 0 se u pole book volí v případě,
předloží-li závodník výkonnostní průkaz vydaný jinou agility organizací, než Klubem agility České
republiky.
Příklad souboru (zkráceno, jsou to výsledky jen dvou soutěží):

length;referee;standard_time;hurdle_count;name;size;category;max_time;date;speed;style
rank;handler;dog;book;mistakes;refusals;time;time_penalty;total_penalty;rating;speed
run;156;Jaroslava Podmolová;40;19;Jumping;L;;80,00;25.4.2009;3,9;J
res;1;Terčová Kateřina;A3 Cheese Fitmin;012108;0;0;32,72;0,00;0,00;;4,77
res;2;Lerlová Kateřina;A3 Way Tachyon;014605;0;0;32,84;0,00;0,00;;4,75
res;3;Pacák Petr;Agbar Ozzmosis;143200;0;0;33,84;0,00;0,00;;4,61
res;4;Lerl Tomáš;Ace Rubínové srdce;009009;0;0;35,19;0,00;0,00;;4,43
res;5;Bachůrková Kristýna;Gwen Blahud;034007;0;0;35,78;0,00;0,00;;4,36

res;6;Martíšková Pavla;Terry;052007;0;0;37,03;0,00;0,00;;4,21
res;7;Jirásková Romana;Agira Queen of Diamonds;060308;0;0;39,75;0,00;0,00;;3,92
res;8;Tikovský Evžen;Aron von Schikall;004407;0;0;41,15;1,15;1,15;;3,79
res;9;Beerová Marie;Teddy Irish Red;023607;0;0;42,75;2,75;2,75;;3,65
res;10;Horák František;Yenkie Bak Bohemia Alké;017008;1;0;30,03;0,00;5,00;;5,19
res;0;Rafajová Karolína;Antonín Uno Jezvé;061608;1;0;36,43;0,00;5,00;;4,28
run;153;Jaroslava Podmolová;48;20;MA3;M;A3;82,00;25.4.2009;3,19;ZkA
res;1;Hrušková Veronika;A3 Haryk;035605;1;0;44,63;0,00;5,00;V;3,43
res;2;Křičenská Sandra;A3 Sára;009805;1;0;45,53;0,00;5,00;V;3,36
res;3;Macáková Ilona;A3 Sanda z Husína Junior;001604;1;0;49,21;1,21;6,21;VD;3,11
res;4;Koťátková Anna;A3 Ch. Sára;016904;0;1;53,53;5,53;10,53;VD;2,86
res;5;Hrušková Veronika;A3 Ch. Benny;001106;1;0;53,68;5,68;10,68;VD;2,85
res;0;Beranová Ilona;A3 Debora;012707;1;1;0,00;0,00;0;;0
res;0;Macková Eva;A3 Brblice od Emy Destinové;042406;1;1;0,00;0,00;0;;0

