ChampionChip ajavõtt jalgrattavõistlustel
ChampionChip ajavõttu kasutati Eesti esmakordselt 2000 aasta Tartu Maratonil, 2001 aasta Tartu
Rattaralli oli esimene CC ajavõtuga rattavõistlus.
Ajavõtt toimub jalgrattaspordis põhimõttel, et ratta külge kinnitatakse ajavõtukiip ja kiibi fikseerimine
toimub vastavate antennimattidega mis asetatakse kas vaheaja või lõpuaja fikseerimise joonele.
Mattide ääres on 45 mm tühi ala ja esimene antenn on 45 mm esiäärest (sam ka kõigi teiste külgede
puhul).
Kiip kinnitub rattale kaablikinnitiga esihargi külge, võimalikult madalale. Kiibi all on nn kiibitald mis
tagab kiibi püsimise õiges asendis.

Matid sisaldavad vastavaid antenne mis tekitavad magnetvälja, kiibi sattudes magnetvälja ta
aktiviseerub ja kiibikood registreeritakse ning saadetakse edasi ajavõtusüsteemi koos fikseerimise
ajaga. Magnetvälja kõrgus on normaalsetes tingimustes kuni 80 cm ehk piisav ratta esihargi külge
kinnitatud kiibi registreerimiseks (26 tollise velje puhul asub kiip maapinnast 35-40 cm kõrgusel).

Matid on suurusega 1 x 2 m ja neist saab moodustada ajavõtu kohti suurusega 2x2m, 2x4m, 2x6m,
jne. Ühe ajavõtukoha max laius on 8 m, saab ka laiemat (kuni 16m, 24 m, jne) aga siis peab iga 8 m
järel olema ca 1,5 m nn tehnoloogilist ruumi varustuse paigutamiseks. See teeb aga rattaspordis
ajavõtuliini võistlejatele ohtlikuks, jooksus kasutatakse seda palju nt suuremate ürituste stardi
fikseerimisel.
Magnetväli on nn ristküliku kujuga ehk siis mattide poolt tekitatav väli on püstloodsete seintega. See
tagab ajavõtu joonte stabiilsuse ja ajavõtujoone täpsuse, mõlemas ajavõtu joone otsas on mattide
korretkse asetuse juures võimalik esistada sportlaste tulemus 0,016 sek täpsusega.
Fikseerimise täpsus on 0,016 sek ehk magnetvälja üks tsükkel. Kõik ühe tsükli jooksul fikseeritud
kiibid nn pakitakse ja saadetakse koos aegadega edasi ajavõtusüsteemi. Normaalsetes oludes on viive
aegade esitamiseks koos võistlejate andmetega kuni 0,5 sek, selle aja möödumisel võib võistleja
tulemused esitada. Kui on tegu ajavõtupunktiga mis asub ajavõtust nt 20 km kaugusel siis on viive
meie kogemuse põhjal kuni 1,5-1,8 sek, selle aja ajad „rändavad“ kas GPRS sidet kasutades või
interneti side puhul.
Tulemused esitatakse võistlustel kas trükitud protokollidena või otse laetuna internetti. Võimalik
arvestada koheselt kõik vanuseklasside paremad, eri arvestused võistkondadele, jms. Siiani pole
korraldajate eriarvestuste soovid meie võimalusi ületanud.

Olavi Valner
ChampionChip Eesti OÜ
admin@championchip.ee
www.championchip.ee

