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Välkommen till Int SM 606 i Nynäshamn
Vi vill med detta informera er om trackingsystemet RaceQs.
Systemet använder den utsända GPS-signalen från en smart telefon till att spåra och animerat visa positionen på en
karta.
Det är frivilligt att vara med i trackingen. De som inte vill vara med behöver inte vara med, men de som är med kan
följa de medverkande båtarnas position och i efterhand analysera sina race samt jämföra det med övriga tävlanden
som är med.
Förutsättningen är att en app finns installerad i en smart telefon som finns ombord på varje medverkande segelbåt.
Appen skall vara påslagen 10 min före start till båten passerat mållinjen.
Resultatet av trackingen kan inte och får inte användas vid protestförhandlingar eller på andra sätt som har
med tävlingen att göra.
Om du vill delta behöver du installera en app i din smarta mobiltelefon. I den installerade appen måste du registrera
dig och din båt.

Nedan följer en detaljerad instruktion hur du installerar appen och hur du startar trackingen:
1. Installera appen i din smarta telefon här för Android eller iPhone.
2. Öppna appen och registrera dig med namn och mailadress.
3. Ange båtens namn med de första 7 tecknen i båtens namn. MAX sju (7) tecken (mellanslag är ett tecken).
4. För att kunna se tävlingen och din egen prestation måste du bekräfta din e-postadress i det mail du får från
RaceQs när du registrerar dig.
5. Starta trackingen 10 min före start genom att starta appen och sätta "LIVE STREAMING" på "ON" samt trycka på
"START TRACKING". (Dvs det krävs att båda dessa funktioner aktiveras.)
6. Passera startlinjen när starten går. (Båtar som inte passerar startlinjen kommer inte att delta i trackingen.)
7. Stäng av trackingen och tryck på ”SAVE AND UPLOAD” efter att du passerat mål.

8. Om du vill vara med ett race till börjar du om från punkt 5 ovan.

Observera:
 Endast en telefon per båt får aktivera "START TRACKING".
 Använd en nyladdad telefon eller anslut den till en laddare i båten under tävlingen. (Äldre telefoner kan få
problem med att batteriet inte räcker hela tiden).
 Telefonen skall placeras vågrätt i färdriktningen under däck i båten för bästa prestanda.

