LOGISTIEKE STEUN en TIJDREGISTRATIE
bij WEGWEDSTRIJDEN (en VELDLOPEN)
AMOS
Logistieke ondersteuning gebeurt via loopkalender.be.
Men kan gratis gebruik maken van "www.loopkalender.be" om een wedstrijd aan te maken.
Dit gaat dan enkel over wegwedstrijden, trails, veldlopen, STR's, enz maar is NIET geschikt voor
pistewedstrijden.
Interessant voor de atleten is hierbij dat standaard alle Belgische atletiekclubs al ingevuld staan. Een VALclub die bv. korting wenst te geven kan dit hier ook aanvinken (de lopers vullen dan hun borstnr en club
in).
Zowel de wedstrijd aankondigen als de inschrijvingsmodule (of verwijzing naar een andere site) zijn
gratis.
Enkel het inschrijven met onmiddellijke betaling is niet gratis. Wij zelf vragen niks, enkel de bankkosten
die geïnd worden door Mollie, en dat varieert van 0.40€ tot 0.75€ per inschrijving.
Dit systeem is al een viertal jaar in gebruik en dus verlost van "kinderziektes".
Alle info kan men bekomen via mail aan amos@telenet.be
Daarnaast bieden wij ook tijdsregistratie aan ism. de bvba Vlamos.
We doen dit al een tiental jaar en werken met de toestellen van RaceResult, waar 90% van de wedstrijden
in België mee werken, oa ook Chronorace.
We gebruiken voor kleine wedstrijden vaak nog shoetags, vanaf 4 à 500 lopers gebruiken we eerder het
borstnr met chip.
Uiteraard is deze dienst betalend, offerte kan gevraagd worden bij amos@telenet.be .
Minimumprijs is ong. 600€
Contact: André Mingneau
www.nvv.be
www.marathons.be
www.loopkalender.be

RUNNINGRESULTS

Met een aantal leden van onze vereniging Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare staan we al jaren in
voor de administratie (inschrijvingen, uitslagen, klassement, statistieken,…) van alle CrossCup manches.
Sinds kort beschikken we ook over een systeem om professionele tijdsopname aan te bieden via BIB
nummers met geïntegreerde transponders, dat reeds gebruikt werd op het Belgisch Kampioenschap
veldlopen te Brussel.
Om een beeld te schetsen van wat allemaal tot onze administratieve mogelijkheden behoort verwijs ik
jullie graag door naar onze website www.runningresults.be. Bij “ons aanbod” kan je zien dat er naast een
professionele tijdopname nog veel meer wordt aangeboden.
Voorbeeld: begeleiding bij de Brussels CrossCup en BK veldlopen in coronatijd:
●
Inschrijvingen met online betaling
●
Deelnemerslijsten waarin een atleet onmiddellijk na inschrijving verschijnt;
●
Registratie van begeleiders (ikv Covid-19 sneltest en toegang tot de site);
●
Maken van gepersonaliseerde borstnummers met geïntegreerde transponders;
●
Persoonlijke mailing naar elke atleet met bekendmaking van het toegekende borstnummer
en de bijhorende gegevens van de atleet, informatie over de geldende Covid-19 maatregelen op
de wedstrijd, info omtrent de sneltest, enz. Kortom alle info die een atleet de dag zelf nodig had;

●
Uitslagen opgemeten via de professionele grond antennes en decoders van Race Result. Aan
de aankomst hebben we twee antennes geplaatst (één voor tijdregistratie en één als backup) en
één antenne in het veld voor split tijden. Zo kreeg elke atleet te zien wat zijn of haar rondetijden
waren (op de uitslagenpagina kan je op het tekstballonnetje helemaal vooraan klikken om zo de
tussentijden te raadplegen).
Wij bieden –coronaproof- ook de mogelijkheid aan om een wedstrijd in waaiers of tijdsloten te
organiseren, gedurende één of meerdere dagen. Zo start je gedurende een aantal vaste tijdsloten per dag
(vb tussen 9u en 10u groep 1, tussen 10u en 11u groep 2,…) met een beperkt aantal deelnemers. Bij start
wordt per atleet een tijdstip geregistreerd alsook bij aankomst. Onze software berekent de eindtijd en
maakt zo een klassement op.
Contact: 0477 61 62 00 - jeffrey@kavr.be of info@runningresults.be

ALVA - RACE RESULT
Atletiekclub ALVA beschikt over een tijdsregistratiesysteem van Race Result.
Met dit zeer professioneel systeem kunnen zij niet allen eigen wedstrijden maar ook die van anderen
ondersteunen.
Via deze website kan men een aanvraag doen:
https://www.atletieklandvanaalst.be/mededelingen/695-tijdregistratie-op-jouw-wedstrijd
Meer informatie over Race Result kan men vinden op:
https://www.raceresult.com/en-us/home/index.php
Contact: Tom Dumont - 0470/900 738

SPORTTIJDEN
Online registratieplatform – HopaSports
HopaSports biedt de organisator een online inschrijvingssysteem. Het is een zeer uitgebreid systeem dat
gaat van het aanmaken van het event, met eventueel verschillende races, het organiseren van de
categorieën tot en met de afhandeling van betaling voor de inschrijving.
Tijdsregistratie – Producten en diensten
De tijdsregistratie doet Sporttijden aan de hand van de hardware en software van Mylaps.
We denken daarbij aan de bibtags die op de borstnummers worden geplakt en de meetpunten en de
tijdsregistratie.
Sporttijden beschikt ook over een dienst waardoor de deelnemer na zijn prestatie héél gemakkelijk zijn
foto’s en video’s online kan terugvinden. Dit kan mee opgenomen worden in de service.
Small events – Event Kit
We beperken de hardware tot het absolute minimum. We zetten de software op voorhand klaar. De
organisatie laadt de deelnemers op in de software. Resultaten komen binnen. Wij kunnen vanop afstand
steun bieden. Dit is opportuun voor wedstrijden tot 250 deelnemers.
Medium Events – Support Kit
Met deze setup werken we met een dubbel meetsysteem aan de finish zodat de zekerheid van het meten
van alle nummers gegarandeerd blijft. We raden dit aan voor wedstrijden vanaf 250 deelnemers met enkel
een tijdsregistratie aan de finish.
Big / Quality Events – Toeters en Bellen Kit

Aan te raden voor wedstrijden met meer dan 500 deelnemers. Met deze setup kan een bruto en netto tijd
opgemaakt worden. We kunnen ook nog extra tussenmeetpunten voorzien om zo aan de eisen van de
organisatie tegemoet te komen.

Contact: Dimitri Op de Beeck, 0486/02 06 14 – dimitri@sporttijden.be

INSCHRIJVEN.NL
Inschrijvingsmodule
www.inschrijven.nl

RACETIMER

Tijdsregistratie (met wegwerpchip)
www.racetimer.nl

