
    

SPORTidentSPORTident
… … je tu už 20 let …je tu už 20 let …

Miroslav Chmelař     JPV6217



  

rok 1996rok 1996
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Rok 1997Rok 1997

http://orienteering-history.info/img/im003646.jpg
http://orienteering-history.info/img/im003647.jpg
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BSF4 - 1999-2000 ?

BSF3, BSF4, BSF6BSF3, BSF4, BSF6

BSF3 - 1998 BSF6 - 2003 ?

Hlavní nevýhoda – před závodem se musely naprogramovat na určitý čas, 
například od 10:00 do 15:00
Napájení - 3 tužkové baterie
Pouze pro čipy verze 5 a 6, v současnosti se proto již nepoužívají

http://orienteering-history.info/img/im003649.jpg
http://orienteering-history.info/img/im003650.jpg


  

BSF7BSF7

Napájení – 1 lithiová baterie
Display se základními informacemi (typ a číslo kontroly, čas, baterie, …)
Před závodem není nutno programovat
Možnost synchronizace času pomocí SI-Master
Podporuje všechny verze čipů (včetně SIAC)



  

BSF8BSF8

Funkčně shodná s BSF-7, menší velikost i hmotnost (62g / 148g)Funkčně shodná s BSF-7, menší velikost i hmotnost (62g / 148g)
1 lithiová baterie (1/2 kapacita)



  

BS11-BS, BS11-BLBS11-BS, BS11-BL

pro bezkontaktní ražení (SPORTident AIR)pro bezkontaktní ražení (SPORTident AIR)
BS (Small) – dosah až 180 cmBS (Small) – dosah až 180 cm
BL (Large) – dosah až 3m (cílová brána)BL (Large) – dosah až 3m (cílová brána)
nabíjecí baterie (dobíjení přes USB)nabíjecí baterie (dobíjení přes USB)



  

BSF-8 MasterBSF-8 Master

– – synchronizace času ostatních SI jednoteksynchronizace času ostatních SI jednotek
– – vymazání obsahu paměti SI jednotekvymazání obsahu paměti SI jednotek
– – nastavení pracovního času SI jednoteknastavení pracovního času SI jednotek



  

BSM7-D-RS232               BSM8-USB BSM7-D-RS232               BSM8-USB 
BSM7-USB                     BSF8-SRR   BSM7-USB                     BSF8-SRR   

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6ZGprYjQAhWIPRQKHT8XAQIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Folresultat.se%2Fblog%2F%3Fp%3D611&psig=AFQjCNFMYjrX97XsxgRG9oprHpSs91N6Mg&ust=1478116744679743
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuvn_rYjQAhVFWhQKHYl5A2UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.sportident.co.uk%2Fequipment%2Fcatalogue%2Fitem.php%3Fid%3D28&psig=AFQjCNH1auLXztuDyOt7DtZAhcbD5hN6Qg&ust=1478117242938819


  

Funkce SI jednotekFunkce SI jednotek

► Standardní raženíStandardní ražení
 KontrolaKontrola
 ClearClear
 CheckCheck
 StartStart
 CílCíl
 ReadoutReadout

► Bezkontaktní raženíBezkontaktní ražení
 StartStart
 KontrolaKontrola
 CílCíl
 SIAC battery testSIAC battery test
 SIAC onSIAC on
 SIAC offSIAC off
 SIAC radio readoutSIAC radio readout



  

SI Printout stationSI Printout station



  

SI čipySI čipy

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimage.ol-shop.at%2Fcache%2Fdata%2Fsportident%2Fsicard5-1000x700.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fol-shop.at%2Fsportident-card5&docid=1pO2sWJdXmpdFM&tbnid=HZRqUSSjw6yRyM%3A&w=1000&h=700&hl=cs&bih=684&biw=1347&ved=0ahUKEwjm7LedsIjQAhVEVhQKHcURDFsQMwhoKEAwQA&iact=mrc&uact=8
https://www.sportident.co.uk/equipment/shop/item.php?id=3


  

SI čipySI čipy



  

Porovnání verzí SI čipůPorovnání verzí SI čipů

4 000 000 – 4 999 9994 000 000 – 4 999 9991151152020P-CardP-Card

2 000 000 – 2 999 9992 000 000 – 2 999 9991151153030ComcardUPComcardUP

7 000 000 – 7 999 9997 000 000 – 7 999 9996060128128ComcardPROComcardPRO

8 000 000 – 8 999 9998 000 000 – 8 999 9996060128128SIACSIAC

9 000 000 – 9 999 9999 000 000 – 9 999 9996060128128SI11SI11

7 000 000 – 7 999 9997 000 000 – 7 999 9996060128128SI10SI10

1 000 000 – 1 999 9991 000 000 – 1 999 9991151155050SI9 SI9 

2 000 000 – 2 999 999 2 000 000 – 2 999 999 1151153030SI8SI8

16 711 680 – 16 777 21516 711 680 – 16 777 215130130192192SI6*SI6*

500 000 - 999 999500 000 - 999 9991301306464SI6SI6

1 - 499 9991 - 499 99933033030+630+6SI5SI5

čísla čipůčísla čipůdoba (ms)doba (ms)kontrolkontrolverzeverze



  

Co SI čip obsahuje ?Co SI čip obsahuje ?



  

Jaká data obsahuje SI čip ?Jaká data obsahuje SI čip ?
► Verze čipuVerze čipu
► Číslo čipuČíslo čipu
► Časy Check, Start, CílČasy Check, Start, Cíl
► Počet oražených kontrolPočet oražených kontrol
► 1 až N : číslo kontroly a čas ražení1 až N : číslo kontroly a čas ražení

V závislosti na verzi čipu :V závislosti na verzi čipu :
► Čas startu a cíle s přesností na setinyČas startu a cíle s přesností na setiny
► Datum výrobyDatum výroby
► Číslo poslední kontrolyČíslo poslední kontroly
► Informace o závodníkovi (jméno, klub, adresa, e-mail, …)Informace o závodníkovi (jméno, klub, adresa, e-mail, …)
► Cyklus a délka blikání čipuCyklus a délka blikání čipu
► Kontrolní součetKontrolní součet
► …………..



  

Jaká data obsahuje SI jednotkaJaká data obsahuje SI jednotka



  

Jak probíhá raženíJak probíhá ražení

66Počet kontrolPočet kontrol

…………

11:08:2211:08:22Čas 2Čas 2

3535K 2K 2

11:05:1511:05:15Čas 1Čas 1

9 101 7189 101 718Číslo čipuČíslo čipu

4646Posl. kontrolaPosl. kontrola

4646K 6K 6

…………

3131K 1K 1

Čas 8Čas 8

K 8K 8

Čas 7Čas 7

K 7K 7

11:22:3311:22:33Čas 6Čas 6

SI 11SI 11Verze čipuVerze čipu

ERRERR??????223 344223 344

11:25:3011:25:30

časčas

OKOK123 456123 456

OKOKČíslo čipuČíslo čipu

1
2

7

6

9

3

9 101 718

4

5

8

10

32

11:26:1011:26:10

OK

XXX 32
XXX  7 



  

Pracovní režimy SI jednotek (BSF 8)Pracovní režimy SI jednotek (BSF 8)

►Stand-by mode (spící režim)Stand-by mode (spící režim)
►Active mode (závodní režim)Active mode (závodní režim)

 Aktivuje se vložením SI čipuAktivuje se vložením SI čipu
 Deaktivuje se po uplynutí „pracovní doby“ od Deaktivuje se po uplynutí „pracovní doby“ od 

posledně vloženého čipuposledně vloženého čipu
►Service mode (servisní režim)Service mode (servisní režim)

 Aktivuje se pomocí Service OFF-cardAktivuje se pomocí Service OFF-card
 Deaktivace po 10 minutáchDeaktivace po 10 minutách

►START kontrola – režim START kontrola – režim Start clock 



  

Příprava SI jednotek před závodemPříprava SI jednotek před závodem
(správce SI)(správce SI)

►Naprogramování funkcí a čísel kontrol Naprogramování funkcí a čísel kontrol 
►Kontrola stavu bateriíKontrola stavu baterií
►Aktualizace firmware v SI jednotkáchAktualizace firmware v SI jednotkách

 Poslední aktuální verze je 656 (říjen 2016) Poslední aktuální verze je 656 (říjen 2016) 
►Optimized power consumptionOptimized power consumption
►SI-Card 6 handlingSI-Card 6 handling

The general performance of SI-Card 6 handling has The general performance of SI-Card 6 handling has 
been improved and made more secure.been improved and made more secure.



  

Příprava SI jednotek před závodemPříprava SI jednotek před závodem
►Den před závodemDen před závodem

 Zkontrolovat funkci a čísla SI jednotekZkontrolovat funkci a čísla SI jednotek
 Zkontrolovat stav bateriíZkontrolovat stav baterií
 Nastavit pracovní čas kontrolNastavit pracovní čas kontrol
 Jak to provést :Jak to provést :

►Kontrolním raženímKontrolním ražením
►Programem SI-configProgramem SI-config
►Podle displejePodle displeje
►OFF čip OFF čip 



  

Zobrazení údajů na displeji kontrolyZobrazení údajů na displeji kontroly

Time / Mode / OFFnnn / SWxxx / PC xxx / BATxxx / CAPxxx
Mode = CN nnn / STA / CHK / CLR / FIN



  

Program SPORTident Config+Program SPORTident Config+



  

V den závoduV den závodu

►Synchronizace času (+ náhradní kontroly)Synchronizace času (+ náhradní kontroly)
►Stav bateriíStav baterií



  

BS8 - SI MasterBS8 - SI Master

►Pracovní režimyPracovní režimy
 SERVMO – servisní režimSERVMO – servisní režim
 TIMEMA – Time Master (synchronizace času)TIMEMA – Time Master (synchronizace času)
 EXT MA – Extended Master EXT MA – Extended Master 

(čas + pracovní doba dle SI-Master)(čas + pracovní doba dle SI-Master)
 STD MA – Standard MasterSTD MA – Standard Master

(čas + standardní pracovní doba a vlastnosti SI (čas + standardní pracovní doba a vlastnosti SI 
jednotky)jednotky)



  

Roznos kontrolRoznos kontrol

►„„Nastartování“ kontrolNastartování“ kontrol
 „„normálním“ SI-čipemnormálním“ SI-čipem

►Roznašeči kontrolRoznašeči kontrol
 Vynulovat SI čip ! (SI-jednotka CLEAR)Vynulovat SI čip ! (SI-jednotka CLEAR)
 Po postavení kontroly znovu provést kontrolní Po postavení kontroly znovu provést kontrolní 

„ražení“„ražení“
►Cílové jednotky – zkontrolovat časCílové jednotky – zkontrolovat čas



  

Příprava radiokontrolPříprava radiokontrol

►Které kontroly budou jako „radio“ ?Které kontroly budou jako „radio“ ?
►Připravit „normální“ i „radio“Připravit „normální“ i „radio“
►Pozor na rozdílnou velikost SI-jednotekPozor na rozdílnou velikost SI-jednotek
►Programování - režim „auto-send“Programování - režim „auto-send“
►Nastavení přenosové rychlostiNastavení přenosové rychlosti
►Synchronizace časuSynchronizace času



  

Bezkontaktní ražení - SIACBezkontaktní ražení - SIAC

► Kontroly je nutno naprogramovat v jiném režimuKontroly je nutno naprogramovat v jiném režimu
► Čip – kontrola baterií, zapnutí bezkontaktního Čip – kontrola baterií, zapnutí bezkontaktního 

módu, vypnutímódu, vypnutí
► Nastartování kontrol SI čipem (BS11 magnetem)Nastartování kontrol SI čipem (BS11 magnetem)
► Bezkontaktní ražení „neprodlužuje“ pracovní dobuBezkontaktní ražení „neprodlužuje“ pracovní dobu
► 10x větší spotřeba baterií10x větší spotřeba baterií
► Pozor na plánování cílového prostoru zejména u Pozor na plánování cílového prostoru zejména u 

štafetštafet



  

Po závoděPo závodě

►Vypnout (OFF-čipem)Vypnout (OFF-čipem)
►Vrátit kontroly do původního stavuVrátit kontroly do původního stavu

(čísla kontrol, funkce kontrol)(čísla kontrol, funkce kontrol)
►Označit nefunkční (problémové) kontrolyOznačit nefunkční (problémové) kontroly
►Uložit správným způsobem do kufříkuUložit správným způsobem do kufříku



  



  

Poruchy – vadný kontaktPoruchy – vadný kontakt



  

Poruchy – uvolněná cívkaPoruchy – uvolněná cívka



  

SPORTIdent a pravidla OBSPORTIdent a pravidla OB
► Čip je považován za výbavu závodníka a závodník je za jeho 

bezchybnou funkčnost odpovědný.
► Pro případ závady čipu některého ze závodníků jsou pořadatelé povinni 

mít na startu přiměřené množství náhradních čipů.
► … závodník musí být diskvalifikován, pokud není jednoznačně 

prokázáno, že šlo o chybu zařízení, kterou závodník nemohl nijak 
ovlivnit. V takovém případě smí být přihlédnuto k jinému způsobu 
prokázání průchodu kontrolou, jako je svědectví pořadatelů, kamerový 
záznam, či vyčtení obsahu paměti označovací jednotky

► Pokud závodník razí příliš rychle a nevyčká zvukového a světelného 
signálu, potvrzujícího úspěšné dokončení procedury, a závodní průkaz 
proto neobsahuje úplný záznam o průchodu kontrolou, je závodník 
diskvalifikován i v případě, kdy paměť označovací jednotky obsahuje 
záznam čísla závodního průkazu závodníka



  

DISKUSEDISKUSE

►DotazyDotazy
►Vaše zkušenostiVaše zkušenosti
►… … …… … …


