
Drošības un sekošanas ierīces instalācijas shēma

Attention!
 button to request Press SOS immediate assistance

If wehicle stops on special stage, an alert will be raised
automaticaly.
You have  to push  to indicate to allonly 30 sec. OK button
monitoring stations that you do not require assistance

SOS

30 sec.
RACE CONTROL CENTER

+371 XXXXXXXX

OK

Drošības iekārtu uzlīmes vieta

Uzmanību! «Šī puse uz augšu!»!

Var. 1

Var. 2

Iekārtas

SOS / OK pogas
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Drošības un sekošanas ierīces izmantošanas pamatprincipi

o Dalībnieks pats ir atbildīgs par ierīces uzstādīšanu. Iepazīšanās un rallijsprinta laikā 
tiek lietota viena un tā pati ierīce. Iepazīšanās laikā ierīcei jābūt uzstādītai redzamā 
vietā, lai tiesneši un citas oficiālās personas varētu to identificēt.  

o Informācijas uzlīmei un drošības un sekošanas ierīcei jābūt uzstādītai rallijsprinta 
mašīnā pirms rallijsprinta starta.  

o Ekipāžai jāuzstāda ierīce un jāatrāda tā speciālajā zonā (pielikums Nr.6) Rīkotāja 
pārstāvim 24.01.2015. no 7:30 līdz 8:30. Tiks pārbaudīts, vai informācijas uzlīme un 
GPS drošības ierīce uzstādīta pareizi. Sacensību automašīnām, kuras nebūs aprīkotas 
ar drošības un sekošanas ierīci, netiks dota atļauja startēt.  

o GPS iekārta ir jānodod GPS sistēmas piegādātājam līdz 24.01.2015. plkst.17:30 
Rallijsprinta centrā. 

o Pēc apstāšanās ātrumposmā ekipāžai 30 sekunžu laikā jānospiež “SOS” vai “OK” 
poga un noteikti jāinformē Rallijsprinta centrs pa tālruni (numurs uz informācijas 
uzlīmes).  

o Sacensību laikā ekipāžai jābūt ieslēgtam mobilajam tālrunim, vai tas noteikti 
jāieslēdz 60 sekunžu laikā pēc apstāšanās ātrumposmā (ja apstāšanās ilgst ilgāk par 
30 sekundēm), lai Rallijsprinta centrs varētu sazināties ar ekipāžu. Par “OK” un 
“SOS” signālu lietošanas pārkāpumiem ekipāža tiks sodīta. 

 
Uzmanību! Ierīce tās ekspluatācijas laikā var izraisīt specifisku radioviļņu 
interferenci. Tas ir raksturīgi GSM sakariem. Lūdzam jūs citas ierīces, kas var 
būt jutīgas pret šo Organizatora izsniegto aprīkojumu, turēt maksimālā 
attālumā no uzstādītā Organizatora aprīkojuma. 
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