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1. Vispārēja informācija 
 
SPORTident Aktīvā karte SIAC1 ir kombinēta aktīva/pasīva signālu uztveroša/raidoša karte. Tā 
darbojas gan kā klasiskā SPORTident atzīmēšanās karte, gan bezkontakta režīmā, ja KP stacijas ir 
konfigurētas SPORTident AIR+ sistēmā. 
 
 
 
 

Optiskie signāli 

 
 
  
SIAC kartē ir baterija, taču tā darbosies tiešajā atzīmēšanās režīmā, pat ja baterija ir tukša. Tiešā 
atzīmēšanās atļauj reģistrēt KP apmeklējumu kā rezerves/atbalsta iespēju. Bezkontakta režīmā 
atzīmēšanos apstiprina optiskais un akustiskais signāls, kas apliecina, ka KP numurs un 
apmeklējuma laiks ir ierakstīti kartē. 
 
SIAC karte patērē ārkārtīgi maz enerģijas. Baterijas darbības laiks ir apmēram 4 gadi, ja gadā tiek 
veiktas avidēji 40 orientēšanās distances. SIAC bateriju var nomainīt kvalificēts apkopes 
pakalpojumu sniedzējs. 
 
SIAC un AIR+ konfigurācija atbilst jaunākajām IOF bezkontakta atzīmēšanās specifikācijām. IOF 
specifikācijas pieprasa dažādus darbības attālumus dažādām orientēšanās sporta disciplīnām,  taču 
AIR+ lietotāju šīs atšķirības nekādi neiespaido. 
 
 
2. Pamata uzstādījumi 
  
SIAC karti var personalizēt atbilstoši lietotāja vajadzībām. Sportista personālā informācija var tikt 
uzglabāta SIAC kartes atmiņā. Piedevām SIAC atbildes signālus var konfigurēt, izmantojot SI-Config. 



SPORTident AIR+ 
 
 

SPORTident GmbH • www.sportident.com • support@sportident.com • Arnstadt • Germany                                           2/4 

 
 
Visumā ir ieteicams izmantot ilgāku/garāku atbildes ciklu MTBO un slēpošanas orientēšanās 
aplikācijām, bet īsāku Mikro-O distancēs. 
SIAC kartes tiek piegādātas ar līdzsvarotu atbildes signālu ilgumu, lai tās atbilstu prasībām tipiskās 
orientēšanās sacensībās. 
 
 
3. Sagatavošanās pirms sacensībām 
 
Ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka baterija ir vēl pietiekami uzlādēta, pirms SIAC tiek izmantots 
sacensībās. Tūlītējai baterijas pārbaudei var izmantot staciju “SIAC baterijas pārbaude”.  

 
 
Stacija reaģēs ar normālu skaņas signālu, ja uzlādes līmenis būs pietiekams, bet, ja līmenis būs 
zems, atskanēs brīdinājuma signāls. Baterijas pārbaude jāveic sacensību centrā nevis tieši pirms 
starta. 
Lai taupītu bateriju, SIAC AIR+ režīms nav aktīvs nepārtraukti. AIR+ funkcija tiek aktivizēta 
sacensībās veicot CHECK, pēc tam, kad čips ir notīrīts. 
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CHECK veikšana ir obligāta visām SPORTident AIR+ aplikācijām. AIR+ funkcija tiek apturēta veicot 
atzīmēšanos finišā. 
 
 
4. Distancē 
 
Distances veikšanas laikā SIAC AIR+ režīmā reģistrē atzīmēšanās laiku un KP numuru, kad atrodas 
KP stacijas tiešā tuvumā. Kamēr SIAC atrodas stacijas darbības zonā, signāls tiek raidīts 
nepārtraukti. Signāls apstiprina sekmīgu KP apmeklējuma reģistrāciju. 
 
BSF7/8 stacijas darbojas arī tiešās atzīmēšanās režīmā: tiešā atzīmēšanās ir iespējama un to var 
izmantot kā rezerves atzīmēšanos. 
 
 
5. Kādā veidā piestiprināt SIAC 
 
Nepastāv vispārējas rekomendācijas, kā vislabāk piestiprināt SIAC karti. Ir ieteicams to darīt tādā 
veidā, lai sportists varētu uztvert signālu. 
 
Orientēšanās skrējiena laikā SIAC stiprināšana uz pirksta ir labs risinājums. 
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SPORTident piedāvā piestiprināšanas aprīkojumu gan MTBO, gan orientēšanās sacensībām ar  
slēpēm. 

  
                                                                                   SIAC turētājs “SkiO” sacensībām ar slēpēm 
 
SPORTident AIR+ režīma darbību var traucēt trešo pušu aprīkojums. Dažu GPS pulksteņu aktīvās 
antenas var būtiski smazināt SIAC jutīgumu. Būtu jāpieturas pie vispārīga principa GPS pulksteni un 
SIAC nenēsāt uz tās pašas rokas.        

Jaunākās paaudzes LED lampas izmanto mainīgu strāvu, modulējot gaismas spilgtumu. Daži lampu 
modeļi nav nodrošināti pret šo signālu izstarošanu. Arī šo lampu bateriju pievadi var darboties kā 
antenas. LED lampas nevajadzētu stiprināt līdzās SIAC un bateriju pievadiem nevajadzētu atrasties 
SIAC tuvumā.  

    
NEPAREIZI - Nestipriniet SIAC līdzās LED               NEPAREIZI – Akumulatoru vadus un SIAC līdzās 
lampai                                                                          nenovietot 

 

 
NEPAREIZI - NENĒSĀJIET GPS pulksteni un SIAC uz tās pašas rokas.     

 

 

 
 
 

SIAC turētājs “Bike” MTBO sacensībām 
 


