Chronomoto ‐ Jeladós időmérés követelményei a Rendező felé
Kedves Rendező!
A következő pár oldalban egy olyan írásos és képi segédanyagot gyűjtöttünk össze, amely a
Chronomoto Kft‐vel való sikeres együttműködést, ezáltal a sikeres rendezvénylebonyolítást
hivatott elősegíteni.
Kitérünk többek között:
‐ az időmérő rendszer rendezői részről szükséges előkészítésére
‐ az időmérő helyiséggel kapcsolatos minimális elvárásokra
‐ a megfelelő méretű és jól átlátható infótáblához szükséges tudnivalókra
‐ a nevezéssel kapcsolatos lebonyolítási menetrendre
‐ szállással és ellátással kapcsolatos információkra
‐ valamint az online nevezéssel kapcsolatos tudnivalókra

 Loop (időmérő hurok) kábel beásása a célvonalon: Célszerű 2 db ½ colos PVC‐csövet 30 cm








mélységben és 60 cm távolságban elhelyezni egymástól, amelyekben van egy‐egy behúzó szál,
amivel a két vezeték behúzható. A beásás a pálya nyomvonalának két szélén minimum fél méterrel
túl kell, hogy érjen. A csővégződéseket le kell zárni az eső miatt. Kérésre ingyenesen elküldjük a
behelyezendő vezetéket, így az előre behúzható. FIGYELEM! Amennyiben a verseny napjának
reggelén a loopkábel nincs beásva, és a kábel behúzásához szükséges behúzó szál sem áll
rendelkezésre, külön díjat számítunk fel.
Kijelzés előkészítése: Ha a külső depó az időméréshez képest a pálya ellenkező oldalán van, akkor
a depóban 230V‐os áramvételi lehetőség biztosítása szükséges a kijelző számára, hálózati vagy
aggregátoros megoldással. Amennyiben a pálya másik oldalára hálózati áramot visztek, a 230V‐os
vezeték az időmérő looptól minimum 10m‐es távolságban kell, hogy elhelyezkedjen. A 230V‐os
vezetéket TILOS a loopkábel csövében áthúzni. Ha az áramvételi lehetőség biztosítása nem
lehetséges, előzetesen jelezni szíveskedjetek, ebben az esetben aggregátort tudunk bérbe adni.
Amennyiben az alapcsomagban foglalt 1 db monitoron felül szükség lenne további monitorra vagy
egyéb kijelzésre (pl.: LED falra adatot szolgáltatni), azt a verseny előtt minimum 2 héttel jelezni
szíveskedjetek.
Zárt (esőtől, széltől, portól védett) időmérő helyiség biztosítása, ablakkal a célvonalra rálátással,
ventilátorral, nyáron hűtéssel. 2 db letakarított asztal, 4 db szék biztosítása. 230V‐os áramvételi
lehetőséggel, hálózati vagy aggregátoros megoldással. Ha ez nem megoldható, akkor időmérő
autót és aggregátort tudunk bérbe adni (természetesen ehhez előzetes egyeztetés és megrendelés
szükséges).
Az időmérő helyiség oldalán min. 10 cm átmérőjű lyuk, a kábelek kivezetéséhez.
Hirdetőtábla biztosítása. Méretei az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljenek: 1 oszlop 25 cm
szélességben az alapiformációkhoz (időterv, versenyigazgatói közlemények, stb.) plusz amennyi
kategóriát terveztek indítani, annyiszor 25 cm széles oszlop (pl.: 1 alap + 5 kategória = min. 6x25
cm = 1,5 m szélesség szükséges). 5 A/4‐es lap magasságú, amely 1,5 ‐ 2 méter magas táblát igényel.







Amennyiben gyerek (50‐65‐85ccm) kategóriát indítotok, akkor célszerű alacsonyabbra helyezett
táblára is gondolni.
Nevezéshez 3 db sörpad, 4 db szék, 230V‐os áramforrás biztosítása. Pénzkezelés biztosítása
minden sorhoz: amennyiben volt online nevezés előre utalással, egy fő, ha nem volt, akkor két fő.
Lista a beszedendő összegekről, hogy pontosan kitől mennyi pénzt kell átvenni. Az ajánlott
berendezést nevezés lásd lentebb!
Parkolóhely az időmérők autójának. Időmérőinknek belépő és/vagy névleadás, hogy a bejutás
akadálymentes legyen.
Meleg ebéd az időmérő helyiségbe szállítva. Ha ez nem megoldható, akkor büféjegy elsőbbségi
sorbaállással.
Szállás: amennyiben a verseny Budapesttől 150 km‐nél messzebb van, illetve a nevezés 07:30‐nál
korábbi időpontban kezdődik, abban az esetben 4 fő időmérő részére szállást kérünk biztosítani.

 Online előnevezés:
Minden sorozatra az adott szakág határozza meg, hogy az online előnevezési rendszert használni kell‐e a
versenyekre. A versenykiírást ennek figyelembevételével kell elkészíteni, feltüntetve benne az
információt, hogy van‐e online nevezés a versenyre, illetve lehetséges‐e előre utalással fizetni a nevezési
díjat.
Amennyiben van előre utalás is, kérjük a banki adatokat az alábbiak szerint adjátok meg a kiírásban:
‐ Számlatulajdonos neve
‐ Számlavezető bank neve
‐ Számlavezető bank SWIFT/BIC kódja
‐ Számlaszám belföldi formátumban: xxxxxxxx‐xxxxxxxx‐xxxxxxxx
‐ IBAN (számlaszám nemzetközi formátumban): HUxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Ha van online előnevezés, a versenykiírás hivatalos MAMS honlapon való publikálása után 1 munkanapon
belül megnyitjuk a nevezést a versenyre az online felületen:
https://www.chronomoto.hu/mams
Az előnevezés megnyitásáról a rendező (a versenykiírásban megadott e‐mail címére) egy értesítő e‐mailt
kap. Ebben két link található:
1. Egy jelszóval védett kezelőfelület (a hozzá tartozó felhasználónév és jelszó is megtalálható az e‐
mailben). Ezen követhetők a beérkezett nevezések, illetve itt tudjátok kezelni a beérkezett utalásokat is
(ha van előre utalási lehetőség).
Kérjük, hogy a beérkezett utalások visszaigazolását legkésőbb a versenyt megelőző csütörtök 12:00‐ig
végezzétek el, hogy a helyi nevezésnél már az aktualizált adatokkal dolgozhassunk. Ennek menete a
következő:
‐ A versenyző sorában található SZERK gombra kattintva az adott sor pirossal kijelölődik és
szerkeszthetővé válnak benne az adatok.
‐ Az utolsó oszlopban a Státusz értékét kell "Nevezett"‐ről "Nev.díj OK"‐ra átállítani.
‐ Végül a MENT gombbal elmenteni a változást, ekkor az adott sor zöld háttérszínűvé válik.
Kérjük, hogy adatvédelmi okokból ezt az oldalt kezeljétek bizalmasan, a belépési adatokat ne adjátok át
másnak.
2. Egy nyilvános oldalra mutató link, amely kategóriánként csoportosítva listázza a versenyre benevezett
versenyzőket. Ebben csak publikus adatok szerepelnek, így ez közzétehető, facebook‐on megosztható,
stb.
Az online előnevezés alapvetően a versenyt megelőző kedd éjfélkor zárul le automatikusan.

Ettől eltérő zárási időt csak indokolt esetben, előre egyeztetve tudunk beállítani.
Az online nevezési rendszerrel kapcsolatos technikai kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban a
boros.lajos@chronomoto.hu e‐mail címen állunk rendelkezésetekre.


Minden versenyre külön írásos árajánlatot küldünk, amelyet e‐mailben kérünk megrendelni, illetve
visszaigazolni. A verseny hetében kollégánk felveszi a kapcsolatot a rendezővel a technikai részletek
tisztázása érdekében.

Elérhetőségeink:
auto@chronomoto.hu
Glück Csaba előkészítési koordinátor: +36 30 537 4830

ENDUROCROSS versenyre további opció:
 Amennyiben a versenyre szükséges rádió, illetve fülhallgató (headset), többnapos rendezvény
esetén töltőszett, abban az esetben ezt is tudjuk biztosítani: a verseny helyszínére szállítjuk és ott
a rendező rendelkezésére bocsátjuk a rádiókat. A verseny alatt rendező kezeli az átvett eszközöket.
Ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik, a rendezvény végén köteles azokat tisztán, az eredeti
állapotban visszaszolgáltatni. Ha ezzel a lehetőséggel kívántok élni, abban az esetben a verseny
előtt minimum 2 héttel az auto@chronomoto.hu címre írt emailben jelezni szíveskedjetek.
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