
Príručka pre hlavných rozhodcov a kontrolórov - Ako ovládať 
SPORTident 
 
 
Účelom tohto dokumentu je vybaviť hlavného rozhodcu/kontrolóra dostatočnými 
informáciami tak, aby vedel zabezpečiť, že organizátor využíva systém SPORTident 
efektívne.  
Dnes existujú aj informácie o systéme SPORTident Air+, ktorý je ale veľmi nový a je stále 
vo vývoji. Väčšina tohto dokumentu sa teda vzťahuje na “tradičný” systém SPORTident. 
 
 
Technické informácie o zariadení SPORTident 
(pozri aj na http://www.sportident.com) 
 
Pretekárske čipy: 
 
SI-čip 5 “Klasický” a najviac rozšírený SI čip. Môže zaznamenať 30 razení s kódom a 
časom, 6 ďalších len s kódom (ale poradie razenia je známe) plus čas štartu, cieľa a 
skontrolovania čipu (check). Doba razenia je 0.33 sekundy. Čísla čipov 1 - 499999. 
 
 
SI-čip 6 Môže zaznamenať 64 razení s kódom a časom plus čas štartu, cieľa a 
skontrolovania čipu (check). Doba razenia je 0.13 sekundy. Čísla čipov 500000 - 999999 
 
 
SI-čip 8 Môže zaznamenať 30 razení s kódom a časom plus čas štartu, cieľa a vyčistenia 
čipu (clear). Doba razenia je 0.115 sekundy. Čísla čipov 2000000 – 2999999. 
Dá sa použiť len v kombinácii s SI kontrolami BSF-7/8 a verzii softvéru aspoň 4.49 
 
 
SI-čip 9 Môže zaznamenať 50 razení s kódom a časom plus čas štartu, cieľa a vyčistenia 
čipu (clear). Doba razenia je 0.115 sekundy. Čísla čipov 1000000 – 1999999. 
Dá sa použiť len v kombinácii s SI kontrolami BSF-7/8 a verzii softvéru aspoň 4.49 
 
 
SI-čip 10 Môže zaznamenať 128 razení s kódom a časom plus čas štartu, cieľa a vyčistenia 
čipu (clear). Doba razenia je 0.060 sekundy. Čísla čipov 7000001 – 7999999  
Dá sa použiť len v kombinácii s SI kontrolami BSF-7/8 a verzii softvéru aspoň 5.74 
 
 
SI-čip 11 Môže zaznamenať 128 razení s kódom a časom plus čas štartu, cieľa a vyčistenia 
čipu (clear). Doba razenia je 0.060 sekundy. Čísla čipov 9000001 – 9999999  
Dá sa použiť len pri SI kontrolách BSF-7/8 a verzii softvéru aspoň 5.74 SI čip 11 má 
LED diódu, ktorá bliká počas niekoľkých sekúnd, ak bolo razenie na SI kontrole úspešné. 
Ak je batéria slabá, čip má stále  funkcie SI čipu 10. Počas blikania čipu sa nedá raziť 
ďalší krát. To znamená, že sa čip nedá použiť na niektoré činnosti, ako je napríklad 
rýchle razenie všetkých SI kontrol na stole za účelom odskúšania ich funkčnosti.  



 
 
SIAC1 (AC znamená “Active Card = aktívny čip”) Môže zaznamenať 128 razení s kódom 
a časom plus čas štartu, cieľa a vyčistenia čipu (clear). Doba razenia je 0.060 sekundy. 
Čísla čipov 8000001 – 8999999. Tento čip je navrhnutý na používanie v kombinácii s SI-
signálnou kontrolou BS11 (verzia softvéru V2.14 a vyššia) a umožňuje razenie v krátkej 
vzdialenosti od kontroly. Koniec čipu jasne po orazení zabliká a čip vydá zvukový signál. 
Ale tento čip možno použiť aj tradičným spôsobom v kombinácii s SI kontrolami 7/8 a verzii 
softvéru aspoň V5.74. Očakáva sa, že batéria vydrží okolo 4 rokov.  
Všetky vyššie uvedené čipy okrem SI-čipu 11 a SIAC1 sú “pasívne”; nemajú žiadnu batériu 
a ich životnosť je tým pádom takmer neobmedzená.  
 
 
SI kontroly 
Všetky SI kontroly môžu byť nakonfigurované ako Clear, Check, Štart, Kontrola alebo Cieľ. 
Môže byť nastavený aj čas, počas ktorého SI kontrola zostáva aktívna (základné 
nastavenie je 2 hodiny). Táto konfigurácia sa vykoná tak, že sa SI kontrola pripojí k 
počítaču pomocou “Master” kontroly. Vo všeobecnosti sú SI kontroly v Stand-by móde. 
Avšak akonáhle niekto kontrolu orazí (a prvé razenie trvá relatívne dlho - 1 sekundu), 
prepne sa do aktívneho módu. SI kontrola potom funguje normálne až pokým sa 
nedosiahne časový limit aktívneho módu.  Ale akékoľvek ďalšie razenie zresetuje toto 
odpočítavanie, takže sa kontrola prepne naspäť do Stand-by módu až po 2 hodinách (alebo 
inom nastavenom čase) od posledného razenia. 
 
 
 
Existuje niekoľko “špeciálnych” SI čipov, ktoré sú dodávané v predajnom balíčku. Jeden z 
nich je vypínací (Service-Off) čip, ktorým sa dajú SI kontroly manuálne prepnúť do Stand-by 
módu. Existuje aj čip na vymazanie záložnej pamäti (Clear Back-up memory card). Interné 
hodiny sú adjustované podľa teploty  a ich presnosť je okolo 1 sekundy za deň. Špeciálna 
“Time Master” kontrola sa dá použiť na synchronizáciu hodín v SI kontrolách alebo je 
možné tieto kontroly zosynchronizovať, keď sa pripoja k počítaču. SI kontroly majú svoj 
interný softvér, ktorý ich riadi, známy aj pod názvom firmvér. Občas sú vydávané nové 
verzie tohto softvéru, kde sú odstránené zistené chyby alebo ktoré vedia pracovať s novými 
typmi čipov. Tento softvér sa dá stiahnuť z webstránky spoločnosti a nahrať do SI kontrol 
prostredníctvom programu SI Boot. 
 
Typy SI kontrol: 
 
BSF-8 je novší typ , menších rozmerov (101x51x19 mm), s váhou 62 g. Napájanie 
zabezpečuje lítiová batéria, ktorej životnosť je 3-5 rokov pri bežnom používaní. Do záložnej 
pamäte sa zmestí 21802 orazení. Keď sa pamäť zaplní, prepisujú sa najstaršie údaje. 
Kontrola má zospodu displej na ktorom sa zobrazuje typ (clear, check, control...), kód (31, 
100...) a čas (napr. 13:59:44). Po orazení „vypnutej“ kontroly servisných čipom „Service 
OFF“ sa na displeji zobrazia okrem hore uvedených aj informácie ako napr. napätie batérie, 
verzia firmvéru atď. Batérie je možné si dať vymeniť u výrobcu. 
 
BSF-7 je tiež nový typ, ale „klasických“ rozmerov 115x62x32 mm s váhou 148 g. 



Funkčnosť je rovnaká ako pri BSF-8. Rozdiel je iba v kapacite batérie. BSF-7 ma väčšiu 
batériu s dvojnásobnou kapacitou a jej životnosť je 4-7 rokov. 
 
BSF-6 a staršie má kratšiu životnosť batérie. Trojčlánkovú batériu by si užívateľ vedel 
vymeniť aj sám. Kontrola nemá displej a je kompatibilná iba s čipmi SI-Card5 a SI-Card6. 
 
BS11 kontroly sú navrhnuté ako vysielače spolupracujúce s čipmi SIAC1(prijímače). 
Tento systém je známy pod označením SPORTident Air+. Momentálne sú tri modely 
týchto kontrol. Tento stav sa môže zmeniť pretože sa systém stále vyvíja a vylepšuje. 
V týchto kontrolách sú použité nabíjateľné Li-Ion batérie: 
BS11-BS red (červená) razenie zo vzdialenosti max 60 cm 
BS11-BS blue (modrá) razenie zo vzdialenosti max 120 cm – určené najmä pre OC a 
LOB 
BS11-BL razenie zo vzdialenosti max 3 m – Obvykle sa používajú dve kontroly na 
vytvorenie cieľovej čiary. 
 
Kontroly typu BSF6, 7 a 8 majú zvukovú a svetelnú signalizáciu správneho razenia pre 
pretekára. Pretekári, ktorí majú problémy so sluchom (a všetci pretekári, ak je v okolí 
kontroly hluk) si musia správnosť razenia kontrolovať vizuálne. Preto je dôležité, aby tie dve 
malé červené svetielka  neboli zakryté napr. nálepkou. 
 
Proces razenia 
Procesy prebiehajúce  pri razení SI kontroly: 
1. Pretekár vloží čip do otvoru v kontrole 
2. Kontrola prečíta čip (toto je veľmi rýchle) 
3. Kontrola zapíše do čipu kód KS a čas (tento proces trvá najdlhšie) 
4. Kontrola spraví verifikáciu zápisu v čipe pretekára 
5. Kontrola zapípa a zabliká a do záložnej pamäte si zapíše číslo čipu a čas. 
6. Pretekár vyberie čip 
 
Pri systéme Air+ je čip SIAC1 iba prijímač, ktorý zaznamená razenie/prebeh/prejazd 
kontrolou. V BS11 kontrole (vysielači) nie je žiadny záznam o razení. Avšak kontrola BS11 
môže byť nastavená tak, aby jej čip SIAC1 vyslal informácie o aktuálnom razení aj s číslom 
čipu, alebo dokonca aj všetky orazené KS z čipu aj s jeho číslom. Tieto informácie je možné 
ďalej spracovávať (napr. posielať ich priamo komentátorovi) na počítači v blízkosti kontroly. 
 
O čom sa treba rozhodnúť dopredu 
 
Štartovacia kontrola alebo štartovacia listina? 
Voľný štart je jednoduchší, ale nie je vhodný pre vrcholné podujatia. Myslite na to, že keď je 
v čipe zapísaný štartový čas, môže ho výsledkový program použiť. Taktiež je možné 
väčšinu pretekárov odštartovať podľa štartovacej listiny a zvyšok (OPEN, RD) môže 
štartovať na štartovaciu kontrolu (Štartér by o tom mal samozrejme vedieť). Niektoré 
programy na spracovanie výsledkov majú možnosť - použiť čas zo štartovacej listiny alebo 
zo štartovacej kontroly. 
 
Raziť na cieľovej čiare, alebo za?  
Razenie na cieľovej čiare je praktické pri veľkom počte pretekárov. Pre menšie počty (napr. 
Svetový pohár) je možné použiť fotobunku, ale vtedy treba dať veľký pozor na spárovanie 



cieľového času s dobehnutým pretekárom. Pozor na prípad keď dvaja pretekári pretnú 
fotobunku naraz. 
 
Záložné mechanické razenie.  
Pravidlá (Príloha 4) hovoria: „Bez ohľadu na SPORTident systém musia byť na každej 
kontrole mechanické raziace kliešte. Je zodpovednosťou pretekára zabezpečiť, že si 
elektronické razenie v SI čipe zaznamená tak, že nevytiahne SI čip z kontroly dovtedy, kým 
nedostane signál. Len a len vtedy, ak neobdrží žiadny signál, musí použiť záložné razenie“ 
 
(Naše pravidlá pre OB (čl. 17.13) hovoria: Ak elektronické zariadenie nefunguje, pretekár je 
povinný si označiť vo vyznačenom mieste mapy (políčka označené R1, R2, R3) prechod 
kontrolného stanovišta klasickými kliešťami, v opačnom prípade je diskvalifikovaný.) 
 
Počet SI kontrol. Väčší počet SI kontrol na kontrolnom stanovišti sa odporúča použiť 
v nasledovných prípadoch: 

• Na poslednej kontrole (zberka) 
• V cieli, ak sa razí na cieľovej čiare 
• Prvé kontroly pri pretekoch štafiet 
• Ak je kontrolné stanovište veľmi „vyťažené“ (viac ako 6 pretekárov za minútu) 
• Ak je kontrolné stanovište použité pre široké pole pretekárov a pomalší pretekári 

(veľmi malé deti, starší/veteráni) by mohli brániť elitným pretekárom v rýchlom 
razení. 

Na kontrolnom stanovišti musí byť použitý iba jeden lampión aj v prípade, že je tam viacej 
stojanov (okrem razenia na cieľovej čiare, kde by lampión mal byť na každom stojane). 

Postupy 
 
Spôsob umiestnenia kontrolného stanovišťa 
V niektorých prípadoch je možné pripraviť kontrolné stanovište (KS) už niekoľko dní 
dopredu, s tým, že lampión ostane ležať na zemi. Tento postup umožní overiť správnosť 
a vhodnosť umiestnenia KS kontrolórom dopredu, pred pretekmi. Pri tomto postupe v deň 
pretekov organizátori len umiestnia SI kontroly na koly a návšteva KS kontrolórom pretekov 
už nie je nutná. Kontrolór overí len tie KS, ktoré nebolo možné postaviť dopredu. 
Zodpovedný organizátor musí aktivovať všetky SI kontroly pred ich umiestnením v teréne, 
aby si overil, či fungujú. Prečítaním SI čipu zároveň overí, či sú kontroly časovo 
synchronizované (ideálne je vytlačiť si časy na SPORTident minitlačiarni). Pre pretekárov je 
viac ako frustrujúce, ak sú medzičasy nesprávne a korekcia zo strany organizátorom je 
náročná. 
Organizátori, ktorí umiestnia SI kontrolu na mieste kontrolného stanovišťa, musia mať 
vymazanú pamäť v SI čipe a orazia všetky kontroly na mieste, aby si overili, či nedošlo 
k poškodeniu SI kontroly počas transportu. Netreba pritom zabúdať na skutočnosť, že SI 
kontrola neposkytne spätný zvukový signál, v prípade, že SI čip je už zaplnený – to 
znamená, že „roznášači“ musia mať postačujúcu kapacitu na svojich čipoch. Situácia, kedy 
sa predpokladá, že SI kontrola nefunguje, ale príčinou problému je zaplnený čip, je 
klasickým chybou mnohých organizátorov. „Plný“ čip aktivujte SI kontroly BSF-7/8 zo 
„Stand-by“ do aktívneho režimu, ale bez kontrolného signálu a zápisu SI kontroly na čipe. 
 
Rezervné SI kontroly  



 
Zodpovedný organizátor musí mať k dispozícii niekoľko rezervných zosynchronizovaných SI 
kontrol. Kód na týchto kontrolách (na ktorý sú kontroly naprogramované) musí byť 
umiestnený tak, aby ho pretekári nevideli (napr. na spodnej strane), tak aby pri ich 
prípadnom použití miesto inej nefunkčnej SI kontroly kód nemýlil pretekárov. SI software 
umožňuje korekciu kódu počas pretekov. Na štarte musia byť k dispozícii rezervné SI 
kontroly „Clear“, „Check“ a „Start“, v cieli rezervná cieľová kontrola. 
 
Zmena času 
 
V prípade, že sa preteky konajú v nedeľu počas víkendu, kedy sa mení čas, treba si na túto 
skutočnosť dávať veľký pozor. SI kontroly zmenu času nepoznajú.  
 
Príprava SI kontrol 
 
Pred pretekmi je nutné vymazať pamäť všetkých SI kontrol (špeciálnym čipom alebo 
prostredníctvom počítača). Ďalej treba overiť napätie v kontrolách (funkčnosť batérií). Pri 
BSF-7 a BSF-8 sa napätie zobrazuje na zadnej strane a malo by byť medzi 3,30 V a 3,50 V. 
Pri starších kontrolách (BSF-6 a staršie) je možné odhadované napätie overiť len pri 
zapojení do počítača, tento údaj však nemusí byť aktuálny a staršie kontroly môžu 
neočakávane a veľmi rýchlo „odumrieť“. Jediná plne reálna možnosť overenia je priamo 
voltmetrom po odskrutkovaní zadnej strany.  
Je veľmi dôležité, aby boli SI kontroly zosynchronizované. Časová synchronizácia sa 
vykoná prostredníctvom počítača alebo ešte jednoduchšie – pomocou „Master“ kontroly. 
Použitím „Master“ SI kontroly  sa dá vyhnúť práci s počítačom (okrem synchronizácie 
„Master“ kontroly s rádio signálom).  
 
Postup synchronizácie: 
a/ štartovacie hodiny (ak sa použijú) musia byť synchronizované s nedigitálnym rádio 
signálom (digitálny signál má niekoľko sekúnd meškanie).  
b/ čas v počítači musí byť synchronizovaný prostredníctvom nedigitálneho rádio signálu 
alebo internetového času (pozor na riziko desynchornizácie v prípade, že kontrola musí byť 
núdzovo preprogramovaná prostredníctvom nesynchronizovaného počítača). 
c/ „Master“ kontrola musí byť synchronizovaná s počítačom. 
d/ „Master“ kontrola sa následne použije na synchronizáciu ostatných kontrol. 
 
V prípade, že štart je len podľa hodín (bez razenia na štarte), je nutné vykonať všetky 
vyššie uvedené kroky. V prípade štartu razením postačuje krok d. 
V prípade, že sa „Master“ kontrola použije v móde „Extended“, táto vykoná nielen 
synchronizáciu, ale aj vymaže pamäť SI kontrol a nastaví čas ich fungovania („Stay Active 
Time“). 
Na pretekoch vyšších kategórií je nevyhnutné, aby pretekári mali v teréne už aktivované 
kontroly („aby ich nebudili“ – je to strata času). K tomu je nutné jednak „orazenie“ kontrol 
pred a pri ich vynášaní, ako aj správne nastavenie „Stay Active Time“, tak aby krabice boli 
„aktívne“ keď pretekár príde na kontrolné stanovište. Základné nastavenie na 2 hodiny 
nemusí stačiť, odporúčame 6 hodín. Toto nastavenie za zachováva a nemusí byť 
obnovované. Na pretekoch IOF sa odporúča ešte kontrola funkčnosti systémov 
prostredníctvom „pre-runners“ (zástupcov organizátora, ktorí trate prebehnú tesne pred 



pretekom). 

 
 
Štart 

Na štarte by mali byť k dispozíicii rezervné SI čipy, obzvlášť ak je štart príliš ďaleko od 
zhromaždiska. Dobré je mať SI kontrolu "Clear" pri východe zo zhromaždiska, čo by malo 
zabrániť tomu, aby si niekto zabudol svoj čip. Samozrejme ďalšia SI kontrola "Clear“ musí byť 
na štarte pre tých, čo si riadne nevymazali svoj čip. 

Organizátor by mal držať SI kontrolu "Check" v rukách a individuálne kontrolovať všetkých 
pretekárov. Pretekár, ktorý si nevymazal svoj čip by pravdepodobne nevedel čo robiť s SI 
kontrolou "Check". "Check" kontrola pípne len keď vie prečítať čip a čip je vymazaný. Pozor, aj 
štartovacia kontrola pípne iba keď je čip vyčistený.  

Organizátori na štarte musia skontrolovať všetkých pretekárov a odniesť "Check" kontroly na 
miesto, kde sa spracúvajú výsledky hneď po tom ako odštartoval posledný pretekár. 

Ak sa štartuje na štartovaciu kontrolu, treba si ustrážiť aby si všetci pretekári orazili "štart". 
Niektorí, hlavne začiatočníci si nemusia uvedomiť že to treba.  

Oneskorení pretekári 

Ak majú pretekári určený štartový čas, treba mať stanovené jasné pravidlá pre tých, ktorí svoj 
štart zmeškajú. 

IOF Pravidlo 22.9 hovorí: Pretekárom, ktorí zmeškajú svoj štartový čas z vlastnej viny, má byť 
umožnené štartovať.  Organizátor určí v akom čase môžu štartovať, s ohľadom na možný vplyv 
na ostatných pretekárov. Ich čas sa počíta ako keby štartovali vo svojom pôvodne pridelenom 
čase. (pozn. naše pravidlá sú 16.3 a 16.5) 

Ak pretekár mešká iba pár minút a je na začiatku štartového koridoru, môže byť posunutý 
dopredu a štartovať vo svojom pridelenom čase. (Pozor, aby organizátor v zhone mu nezabudol 
dať oraziť "Check" kontrolu.) 

Ak pretekár definitívne zmeškal svoj čas štartu, mal by odštartovať čo najskôr, ale nesmie 
ovplyvniť ostatných pretekárov. To môže znamenať aj štart v polovici minúty. Postávajúci 
pretekár sťažuje prácu organizátorom (a tiež vychladne). 

Obyčajne, ak pretekár zmeškal vlastnou vinou, jeho výsledný čas sa počíta od času, ktorý mu 
bol pôvodne pridelený. Ak zmeškal vinou organizátora (napríklad autobus, ktorý viezol 
pretekárov na štart, zablúdil), musí sa mu zmeniť jeho štartový čas. Organizátor, ktorý má na 
starosti oneskorených štartujúcich, by nemal pokúšať rozhodovať v prípade oneskorení. Ak je 
jasné, že zmeškal vinou organizátora, dostane nový štartový čas. Ak nie, jeho aktuálny štartový 
čas sa zapíše a pretekár sa môže sťažovať u organizátora, keď má pocit, že má byť použitý 
čas, v ktorom naozaj vyštartoval. 

Cieľ 

V prípade razenia v cieli, je treba dať mimoriadny pozor na to, aby všetky cieľové kontroly boli 
zosynchronizované. Cieľový transparent má byť umiestnený v línii s cieľovými kontrolami a 



lampión má byť na každom kole tak, aby boli SI kontroly viditeľné pre rýchlo finišujúcich 
pretekárov. 

V prípade väčších pretekov štafiet majú byť cieľové kontroly umiestnené za cieľovou líniou a 
výsledky pri tesných dobehoch (minimálne v prípade umiestnení na stupňoch víťazov) by mali 
byť určené rozhodcami. Samozrejme, to môže znamenať, že bude treba upraviť cieľový čas, 
aby sa dosiahlo správne poradie. 

SPORTident Air+ 

Bohužiaľ nie je dosť skúseností s používaním SPORTident Air+. V orientačnom behu je tento 
systém určený pre použitie v mestských šprintových štafetách, kde celá skupina pretekárov 
môže naraz dobehnúť ku kontrole a nie je tam dostatok miesta pre umiestnenie viacerých SI 
kontrol. 

Je veľmi dôležité skontrolovať, že 

a) všeky SI kontroly sú správne naprogramované a nabité 

b) batérie Air+ čipov všetkých pretekárov majú dostatočnú výdrž pre pretek  

c) všetci pretekári orazili čipom SIAC1 SI kontrolu „Check“, pretože sa tým čip zapne 

d) v žiadnom prípade nemôžu pretekári bežať počas preteku v blízkosti cieľa, pretože prechod 
cieľom vypína čip (pozn. prekl.: SIAC1) 

e) kontroly sú vhodne umiestnené, aby napríklad nebola možnosť oraziť kontrolu z nesprávnej 
strany neprekonateľného plota 

Výsledky 

Je veľké množstvo programov na spracovanie výsledkov. Tím, ktorý má na starosti výsledkový 
servis musí byť veľmi dobre oboznámený s programom, ktorý používa a musí vedieť zvládnuť 
všetky problémy, ktoré sa vyskytnú počas pretekov. Vo všeobecnosti je najlepšie presunúť 
všetkých "problémových" pretekárov k separátnemu stolu, kde ich problémy vyrieši expert a 
umožní tak ostatným pokračovať vo vyčítavaní. 

Ak pretekárovi chýba kontrola, ako prvé treba skontrolovať či nie je v medzičasoch 
zaznamenaná iná kontrola v zodpovedajúcom čase – označené hviezdičkou. To by znamenalo, 
že orazil nesprávnu kontrolu. (Ak sa to stane pri pretekároch, ktorí vyčítavajú prví vo svojej 
kategórii, môže to znamenať, že trate sú zadané nesprávne v počítači a musia byť opravené, 
alebo Si kontrola nemá správne naprogramovaný kód a v programe treba použiť funkciu na 
korekciu kódu. 

Ak na pretekárovom čipe nie je záznam o orazení kontroly a je jasné že kontrola funguje 
(ostatní ju majú orazenú správne), pretekár musí byť diskvalifikovaný. 

Iný dôkaz o tom, že bol na kontrole nie je prípustná, pretože pretekár musí aj byť na kontrole a 
aj ju správne oraziť. 
 

V prípade SPORTident-u správne oraziť znamená vložiť SI čip do otvoru v SI kontrole s 
následnou spätnou väzbou (pípnutie/bliknutie). Ak sa záložná pamäť SI kontroly následne 
vyčíta, môže to ukázať, že pretekár na kontrole bol. Ale bežne v podobných prípadoch to len 



potvrdí, že pretekár orazil kontrolu príliš rýchlo. Ak proces razenia nebol úplný, záložná pamäť 
bude obsahovať číslo SI-čipu a chybový kód indikujúci neukončený proces razenia. Na základe 
tohto dôkazu nesmie byť zrušená pretekárova diskvalifikácia. Pravidlo 20.5 hovorí: Pretekárom 
s chýbajúcim alebo neidentifikovateľným razením nebude pridelené poradie vo výsledkoch, iba 
ak sa s určitosťou preukáže, že chýbajúce alebo neidentifikovateľné razenie nie je pretekárovou 
chybou. V tomto výnimočnom prípade sa môže použiť iný dôkaz pretekárovej prítomnosti na 
kontrole, ako je napr. svedectvo organizátora, záznam z kamery alebo vyčítanie zo samotnej 
kontroly. Vo všetkých ostatných prípadoch sú takého dôkazy neakceptovateľné a pretekár musí 
byť diskvalifikovaný. V prípade SPORTident-u tieto pravidlá znamenajú:  

- Ak SI kontrola nefunguje, pretekár je povinný použiť záložné razenie, v prípade 
chýbajúceho razenia (t.j. aj záložného) bude diskvalifikovaný  

- Ak pretekár orazí (kontrolu) príliš rýchlo a nedostane naspäť signál, SI-čip nezaznamená 
razenie a pretekár musí byť diskvalifikovaný (aj keď by SI kontrola mohla zaznamenať 
číslo pretekárovho SI-čipu) 

 

Ak je problém s kontrolou (premiestnená alebo ukradnutá) taký veľký, že nie je možné určiť 
akceptovateľné výsledky, potom sa pretek na danej trati musí vyhlásiť za neplatný. Je lákavé 
skúsiť „vyriešiť“ problém nezapočítaním medzičasov pred a po problémovej kontrole, ale to 
znamená, že pretekári nebudú hodnotení na celej svojej pôvodnej trati a do hodnotenia sa 
vnesie ďalšia neregulérnosť tým, že budú neprávom zvýhodnení bežci, ktorí stratili čas na 
nasledujúcej kontrole. 

 

 IOF pravidlo 24.15 hovorí:  
Výsledky musia vychádzať z časov pretekárov na celej trati. Je zakázané vynechávať časti trate 
na základe medzičasov, iba ak by bola táto časť trate špecifikovaná vopred (napr. krátky úsek 
zahrňujúci prechod cez frekventovanú cestu) 

Identifikácia chýbajúcich bežcov (v cieli)  

SI kontroly Check sa musia po poslednom štarte doručiť organizátorovi, ktorý spracúva 
výsledky, aby sa mohli vyčítať a softvér mohol potom vyhodnotiť, kto skutočne odštartoval.  Je 
preto veľmi dôležité, aby bola záložná pamäť SI kontroly Check pred pretekom vymazaná. Ak 
sa stiahne obsah pamäte SI kontroly Check, zoznam chýbajúcich pretekárov sa môže ľahko 
vygenerovať. Je užitočné byť opatrný pri kombinácii rôznych verzií SI kontroly Check, Master SI 
kontroly a softvéru, pretože niektoré kombinácie pracujú lepšie než ostatné. Je preto dôležité 
vopred otestovať tento postup a vyhnúť sa tak problémom počas preteku.  

 

Zverejnenie výsledkov 



Popoludní alebo večer po pretekoch by mali byť medzičasy zverejnené na stránkach ako 
napríklad:  

- WinSplits 

- Route Gadget (ak je dostupné) 

- SplitsBrowser 

Porovnávanie medzičasov je veľmi zaujímavé počas prvých pár hodín a dní po preteku, ale 
záujem rapídne klesá s postupujúcim časom.  

 

David Rosen 

dandmrosen@btopenworld.com 

11 január 2014 

Budem vďačný, ak dostanem nejaké nápady/rady na vylepšenie tohto dokumentu.  

 

Zmeny od poslednej verzie – február 2013 

- viac informácii o SI-čipe  11 

- Informácie a SPORTindent-e Air+ system 

Vo februári 2014 preložili: Radoslav Jonáš, Matúš Kaprál, Juraj Nemec, Mikuláš Šabo a Marek 
Urban 
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