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ПЛАНИНСКО ИЗКАЧВАНЕ – RACE CHIP “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2019” 
04-05 Май 2019 г. 

Дата: 3.5.2019 г. Час: 15:00 

Относно Бюлетин 1   

От: Спортният директор 

До: Всички състезатели 

Брой страници: 5 Приложения: 1 

GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ  

Организаторите на RACECHIP Планинско „Гоце Делчев 2019“ - Дунев Рейсинг, БФАС и Община 
Гоце Делчев, винаги сме мислили за подобряването на сигурността на състезателите, както и за 
предоставянето на нови и иновативни решения в различните шампионати. В тази връзка, 
решихме да предложим на състезателите, участващи в RACECHIP Планинско „Гоце Делчев 2019“, 
възможността да се възползват от  GPS СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 

Такава система ще бъде използвана за първи път на състезание от шампионата по Планинско 
Изкачване в България и използването ѝ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а само пожелателно. 

Всички състезатели, желаещи да се възползват от услугите и удобствата, които системата 
предлага,  трябва да подготвят своите автомобили за инсталиране на система за проследяване 
на безопасността. GPS устройството ще бъде инсталирано преди представянето на автомобила 
на Технически преглед. GPS устройства ще бъдат демонтирани от автомобилите след финала на 
последният манш в закритият парк. 

 ДЕПОЗИТ ЗА GPS СИСТЕАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Състезателите, желаещи да използват системата за безопасност, ще депозират индивидуалния 
си състезателен лиценз при монтиране на системата в състезателния автомобил. Лицензите ще 
бъдат връщани на притежателите им при демонтиране на системата в закрития парк след края 
на състезанието, при условие, че GPS оборудването е върнато в пълен комплект и в работещо 
състояние. В случай на предварително прекратяване на участието в състезанието, GPS системата 
трябва да бъде върната обратно в Щаба на състезанието и предадена на отговорника за GPS 
системите, не по-късно от 16:00 в Неделя, 5-ти Май 2019. 

ИНСТАЛАЦИЯ НА GPS СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Всички детайли относно начина на монтаж и работа на GPS системата за безопасност са 
публикувани като приложение на бюлетина както и в страницата на състезанието: 
http://hillclimbgotsedelchev.bg/  

 

Христо Христов 

Спортен директор 

http://hillclimbgotsedelchev.bg/
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Приложение 1 – Rally Safety System – Инструкция за монтаж 

 

 

 

 

RALLY SAFETY SYSTEM 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. RALLY SAFETY SYSTEM е продукт използващ GPS и GLONASS комуникация за сателитно 
позициониране, GPRS трансфер на данни и най-съвременните „облачни технологии” за 
обработка на информацията.  
 

1.2.  Онлайн решение за рали контрол и интерактивна комуникация с рали структурите. 
 

1.3.  Системата GEOTRAQ е разработена, поддържана и обслужвана от активни рали пилоти 
и навигатори. 
 

1.4. Системата се наема по време на административния преглед и се монтира от екип на 
GEOTRAQ по време на техническия преглед. 

 
1.5. Системата се демонтира в края на ралито, или при отпадане на екипажа, само от екип 

на GEOTRAQ. 
 
1.6. „RALLY SAFETY SYSTEM” се състои от следните елементи: 
 - “Тракер” – 73x73x27mm (ШxДxВ)  
 - “Алармен бутон” – 40x60x24mm (ШxДxВ) 

 
1.7. Устройството има вградена батерия, която се използва в случай на загуба на директното 

захранване. 
 
1.8. Тракерът е с прахо и влагоустойчив, клас IP67.  

 
1.9. Забранява са разглобяването и демонтажа на елементи от системата, както и 

прекъсването на директното захранване. Проверки ще бъдат извършвани по време на 
техническите прегледи. 

 
 
 
2. ФУНКЦИИ 

 
2.1. Тракерът предава данни в реално време към „облачен” сървър, относно позицията и 

състоянието на автомобила във всяка секунда.  
 

2.2. Тракерът се активира в момента, в който получи захранване при монтажа му по време 
на техническият преглед в началото на ралито.  

 
2.3. При активиране на SOS сигнала, системата влиза в режим „Аларма”, като създава 

приоритетна връзка с рали контрола, предавайки актуалните координати и 
допълнителни данни на автомобила, посредством GPRS и SMS комуникация. 
Активирането на SOS сигнала става чрез натискане и задържане в продължение на 
минимум 5 секунди на алармения бутон. След подаване на SOS сигнал, пригответе 
мобилния си телефон за комуникация с рали контрола. 
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3. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

3.1. Размери (в мм): 

 
Алармен бутон                         Тракер 
 

3.2. Детайли: 
- Работно напрежение: от 6V до 30V DC. 
- Номинално напрежение 12V. 
- Консумация на ток (при 12.6V напрежение ): 110mA r.m.s. 
- Максимална мощност – 2W 

 
 
 
4. ДИРЕКТНО ЗАХРАНВАНЕ 

 
4.1. ВАЖНО !!! Ключ масата на автомобила НЕ ТРЯБВА да прекъсва захранването към 

тракера! 
 

4.2. Задължение на състезателя е да подготви необходимото ДИРЕКТНО ЗАХРАНВАНЕ от 
акумулатора на автомобила съгласно приложените схеми. 

4.3. Захранването трябва да бъде посредством изолиран „многожилен” кабел – 2 x 
1.5mm2 – с  ЧЕРВЕН и ЧЕРЕН цвят на изолацията. 

4.4. В схемата на захранване може да се интегрира предпазител– 5А.  
 

 
 

4.5. При представяне на автомобила на техническия преглед, захранващият кабел трябва 
да бъде предварително подготвен и свързан към акумулатора на автомобила. 

4.6. Захранващият кабел трябва да излиза от средата на таблото на автомобила и да има 
минимум 50 см. свободна дължина (позиция за монтаж). 

4.7. Електрическата връзка със системата ще бъде направена посредством изолирани 
контактни женски кабелни обувки. 
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5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАКРАЙНИЦИ 

 
5.1. Захранващите кабели в купето на автомобила трябва да бъдат с предварително 

подготвени изолирани ЖЕНСКИ кабелни обувки с размер - 6.3 x 0.8mm. 
5.2. Примери за изолирани женски плоски кабелни накрайници: 

 

             
 
 

6. МОНТАЖ 
 

6.1. Системата се монтира от екип на GEOTRAQ по време на техническия преглед. 
Монтажът на алармения бутон и тракера се извършва посредством: 

- Кабелни превръзки („свински опашки”); 
- Велкро лента; 
- Мъжки кабелни обувки; 

6.2. Задължение на състезателя е да предостави достатъчно място за аларменият бутон и 
тракера съгласно изискванията за позицията за монтаж. 
 
 

7. ПОЗИЦИЯ ЗА МОНТАЖ 
 

7.1. Позицията на алармения бутон трябва да бъде такава, че той да може да бъде 
достигнат и от двамата членове на екипажа с поставени предпазни колани.  Ако това е 
невъзможно, то бутонът трябва да бъде поставен на лесно видимо място. 
 

7.2. Общ изглед за монтаж на тракинг системата: 
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