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O SportIdent é o sistema electrónico de controlo de provas oficial da FPO. SI CardStationMaster

ServiçoTaxa (EUR)

Aquisição de um SI Card (série 5)
Aquisição de um SI Card (série 6 e seguintes)
30,00&euro;
37,50&euro;Aluguer de um SI Card (por dia de prova) 1,00&euro;Fases de Processamento1.Verifique o número do seu
SI CARD na lista de partida afixada em placard.Se o número não corresponder deve de imediato informar a Organização.
Fica desclassificado se efectuar a prova com outro SI CARD.2.Clear Coloque o SI CARD na estação designada CLEAR a
fim de o limpar. A estação fica situada antes da entrada. (no local de chamada). Espere de 04 a 10 segundos, aguarde
pelo sinal sonoro e/ou luminoso.3.
Check Coloque o SI CARD na Estação designada CHECK para efectuar a sua verificação, esta estação será colocada
depois da chamada e antes dos mapas. Aguarde pelo sinal sonoro e/ou luminoso que será instantâneo. Se não se
verificarem estas condições deverá retroceder ao CLEAR4.Start - Esta estação só será colocada quando a organização da
prova o entender. Após receber a ordem de partida deve colocar o SI CARD na estação designada START para iniciar a
contagem de tempo, a estação fica logo após os mapas. Aguarde pelo sinal sonoro e/ou luminoso, o que será imediato.5.
Pontos de controlo É obrigatório fazer a prova (percurso) pela ordem correcta assinalada no mapa. Aguarde pelo sinal
sonoro e/ou luminoso, certifique-se sempre que a estação apitou e/ou acendeu duas luzes vermelhas. Se chegar ao fim e
faltar algum ponto de controlo será desclassificado. Quando uma estação não funcionar deve picotar manualmente o seu
mapa na casa destinada para o efeito. (R1, R2 ou R3). a) Quando introduzir o SI CARD num ponto de controlo que não
pertence ao seu percurso, não desespere continue a prova tendo em conta a ordem correcta dos pontos de controlo. b)
Quando por engano alterou a ordem do percurso, deve voltar ao último ponto de controlo correcto e seguir o seu
percurso.6.Finish - Esta estação é sempre colocada na linha de chegada. Ao completar a sua prova deve introduzir o SI
CARD na estação designada FINISH para parar a contagem de tempo.Aguarde pelo sinal sonoro e/ou luminoso, que
será imediato.7.Master - Esta estação encontra-se ligada por cabo ao computador. Ao terminar a sua prova deve seguir
a fita balizadora e colocar o SI CARD na estação VERMELHA designada por MASTER. Se não efectuar esta tarefa fica
automaticamente desclassificado(a) por falta de informação no computador. Sem mexer ou retorcer o SI CARD durante
05 segundos, aguarde pelo sinal sonoro e/ou luminoso. Só assim conclui a sua prova com sucesso.8.
Read e Printout - facultativo
Após terminar a prova pode obter os tempos de passagem nos diversos pontos de controlo.
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