Instructie tijdregistratie onder Corona protocol
a.

TIJDCONTROLES
De incheckprocedure begint op het moment zoals bepaald in SRR Art. 44.2.1.

b.

De inchecktijd komt overeen met het moment waarop de bijrijder zijn tijdkaart aan de Marshall
laat zien door het zijvenster (SRR Art. 44.1 & 44.2.4). Of als er een TC Check in request is
gevraagd via de unit.

c.

De Marshall zal dan de daadwerkelijke tijd in de timing tablet invoeren waarop de kaart werd
getoond en schrijft het op de loglijst (SRR Art. 44.2.5). Of accepteert de TC Check In Request.

d.

De Marshall toont dan de geregistreerde inchecktijd op de loglijst aan de navigator.

KLASSEMENTSPROEF - START
a. Bij de startlijn geeft de Marshall een starttijd aan de deelnemer via de timing tablet, deze
starttijd wordt ook weergegeven op de Tracking Unit.
b.

Deze tijd zal dan door de bijrijder als werkelijke starttijd worden geregistreerd op de tijdkaart
(SRR Art.48.2.3).

c.

In geval van een geannuleerde starttijd, zal de Marshall een nieuwe starttijd invoeren, de
navigator zal deze tijd opnieuw invoeren op zijn tijdkaart.

KLASSEMENTSPROEF - STOPFINISH
a. De Marshall bij het stoppunt zal de finishtijd laten zien (tijd van de dag: uur, minuut, seconde,
tiende van een seconde) en de berekende etappetijd aan de crew (navigator).
b.

De navigator noteert deze tijd op zijn tijdkaart.

Tracking systeem en datalogger

•

In het programma zijn de tijdstippen en locaties van de uitgifte en inname van datalogger en tracking
systeem aangegeven.

•

Respecteer sociale afstand en gebruik eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen in de wachtrij voor het
ophalen.

•

Alle units en dataloggers zullen worden gereinigd voordat ze worden overgedragen

•

RallySafe Nederland zal deelnemers informeren over een contactloze betaling voor het gebruik van het
huren van de montage set.

•

Reinig de unit en datalogger in overeenstemming met de RallySafe-instructies voordat u de unit
retourneert.

•

De Unit dient geïnstalleerd en actief te zijn voordat het voertuig zich bij de technische keuring meldt.

•

Units kunnen alleen worden afgehaald met een getekende acceptatie brief ter controle.

•

Alle deelnemers gaan door het tekenen van de competitors signing on sheet akkoord met de
gebruikersovereenkomst van RallySafe Nederland.
Een korte instructie video van de tijdcontrole procedures is hier beschikbaar; https://tiny.cc/tcdut

• Montage set handleiding

Gebruikershandleiding RallySafe unit

Instruction Time registration under Corona protocol
TIME CONTROL
a. The check-in procedure starts at the moment according rally regulations Art. 44.2.1.
b.

The check-in time will be according the moment when the navigator shows his time control card
through the window to the Marshall (Rally Regulations Art. 44.1 & 44.2.4). Or when the navigator
has made a TC Checkin request on the unit.

c.

The Marshall will then enter the actual time into his Rallysafe tablet and will note this time on his
control log (Rally Regulations Art. 44.2.5). Or accepts the TC Check In request

d.

The Marshall will then show this time to the navigator.

SPECIAL STAGE - START
a. At the start line the Marshall will give a starting time to the equip via the Rallysafe tablet. This
starting time will also be indicated on the Rally Safe tracking unit.
b.

This time will be noted by the navigator as real starting time on the time control card (Rally
Regulations Art.48.2.3).

c.

In case of a cancelled starting time, the Marshall will enter a new starting time, the navigator will
note this new time on the time control card.

SPECIAL STAGE - STOPFINISH
a. The Marshall at the stopfinish will show the finish time to the navigator (hour, minute, seconds,
tenths of seconds) and the calculated driving time.
b.

The navigator will note this time on his time control card.

Tracking system and datalogger
•
In the program of the Supplementary Regulations the timing of collecting the datalogger and the
tracking system are mentioned.
•

Please respect social distance and usage of PPE’s when collecting the items.

•

All units and dataloggers are cleaned before handed over to competitors.

•

RallySafe Nederland will inform competitors about contact free payment in case of hiring
mounting sets.

•

Please clean the datalogger and the tracking unit in acccordance with the RallySafe-instructions
before returning those.

•

The Rallysafe tracking unit should be installed and active at the moment of scrutineering.

•

Units can only be collected when the competitors signing on sheet has been signed in full.

•

All competitors agree by signing the competitors signing on sheet to the terms and conditions of
the contract with RallySafe Nederland.

A short video describing the time control procedures is available here ; https://tiny.cc/tceng

