
 
 

Opis systemu 
 

Sportident to system do obsługi zawodów sportowych różnych 

dyscyplin. Od biegania do rajdów off-road. Wykorzystywany na 

całym świecie, w ponad 50 krajach, w setkach zawodów 

tygodniowo.  

Jest to bardzo prosty system polegający na elektronicznym 

zapisie czasu i numeru punktu kontrolnego na chipie 

umieszczonym w karcie SI. Na końcu wyścigu za pomocą 

specjalnego oprogramowania odczytywane są wszystkie 

informacje z karty i wprowadzane do bazy wyników oraz 

drukowane dla zawodnika (międzyczasy). Baza wyników 

umożliwia bezpośrednią prezentację ich na wiele sposobów: 

wyświetlanie na ekranie, prezentowanie za pomocą przeglądarki 

internetowej na laptopach, netbookach, smartfonach. 

 
 
Karty Si  
 
Karty SI  są stosunkowo niewielkich 

rozmiarów, łatwe do przytwierdzenia do 

palca lub w przypadku tCard do smyczy. 

Produkowane są w kilku wariantach SI-Card6 do SI-Card11, pCard, 

tCard. Karta może pomieścić w pamięci kody do 20 do 128 

punktów kontrolnych wraz z międzyczasami – w zależności od 

rodzaju karty. Karta przechowuje także m.in. czas mety (stacja na mecie), niepowtarzalny 

numer karty (wydrukowany także na jednym z jej boków), numer startowy. Gwarantowany 

czas przechowywania informacji na karcie wynosi ponad 10 lat. 

  

 
 

Stacja Si 
 
Stacje SPORTident przymocowane są 

na tradycyjnych stojakach używanych 

w biegu na orientację. Zaopatrzone są w 

zegar oraz pamięć numerów kart. 

Podczas potwierdzania  punktu, stacja 

zapisuje na kartę swój kod oraz aktualną godzinę. Dodatkowo godzinę 

podbicia i numer karty stacja zapisuje także w swojej pamięci. W razie 

zgubienia karty przez zawodnika, na podstawie pamięci bazy można 

odtworzyć jego bieg do momentu utraty karty. 

 



 
Czynności przed startem 
 
W punkcie obliczeniowym powinny znajdować się dwie stacje Si specjalnego przeznaczenia. 

Są to "puszki" czyszcząca oraz kontrolna. Wyglądają identycznie jak stacje stojące w lesie na 

punktach.  

Zadaniem stacji czyszczącej (CLEAR) jest usunięcie wszystkich kodów i międzyczasów 

zapisanych na karcie zawodnika, a pochodzących z poprzednich startów. Zeruje ona także 

czas startu i mety. Tutaj trzeba nieco dłużej przytrzymać kartę. Do kontroli poprawnego 

wyczyszczenia oraz prawidłowego działania karty służy stacja kontrolna (CHECK). Wyda 

on sygnał dźwiękowy i świetlny tylko w przypadku prawidłowego wyczyszczenia karty. Jeśli 

puszka kontrolna nie daje "znaku życia" po umieszczeniu w niej chipa, należy ponownie 

przeprowadzić proces czyszczenia karty. Jeśli sytuacja powtórzy się może to oznaczać 

uszkodzenie naszej karty. Należy to zgłosić obsłudze zawodów. 

 

 

 
Na trasie 
 

Podbicie punktu polega na umieszczeniu karty w otworze 

stacji Si (dla SI-Card) lub przyłożeniu karty (pCard, tCard) 

tak aby środek karty pokrywał się ze środkiem otworu stacji 

SI . Czas potrzebny na zapisanie informacji na karcie wynosi 

ok.0,3 sek. Mruganie czerwonej diody oraz sygnał 

dźwiękowy oznaczają, że punkt został podbity i możemy 

biec dalej. Jeśli nie mamy pewności co do prawidłowości 

podbicia (szybciej wyciągnąłem kartę, nie słyszałem 

dźwięku itp) należy powtórzyć operację, przy czym nie 

należy obawiać się, że będziemy mieli na karcie dwa 

podbicia tego samego punktu w odstępie np. dwóch sekund. 

Jeśli podbicie było prawidłowe stacja nie dokona ponownego 

potwierdzenia tej samej karty 

w ciągu 20 sek., jedynie 

wyda sygnał dźwiękowy i 

świetlny, taki sam jak przy 

prawidłowym podbiciu. 

 

Nie należy przejmować się podbiciem niewłaściwego punktu. 

Przy użyciu systemu SPORTident ważne jest tylko posiadanie 

na karcie wszystkich "własnych" punktów w odpowiedniej 

kolejności, wszystkie nieprawidłowe punkty podbijane po 

drodze, przy sprawdzaniu poprawności na mecie są 

ignorowane. Należy zwrócić uwagę na pojemność pamięci karty. Karta typu tCard ma 

pojemność 25 punktów. 



 
Meta 
 
Przy przekraczaniu linii mety należy pamiętać o potwierdzeniu stacji końcowej (FINISH). 

Znajduje się ona na linii mety. Dopiero podbicie jej kończy nasz bieg. Do tego momentu 

liczony jest czas. 

Ale to jeszcze nie koniec! Następnym etapem jest odczytanie danych z karty do komputera. 

W biurze obliczeniowym zostaniemy poproszeni o ostatnie już umieszczenie jej w stacji, tym 

razem podłączonej bezpośrednio do komputera. Komputer dokonuje sprawdzenia 

poprawności podbić na naszej karcie, oblicza międzyczasy (na karcie zapisana jest godzina 

zegarowa potwierdzenia punktu) i drukuje je dla nas na pamiątkę. Wszystko to (no może 

oprócz wydruku) trwa niecałą sekundę. Więc prawdopodobnie kiedy napijemy się i 

dojdziemy do tablicy z wynikami, znajdziemy tam już także swój wynik.  

Tutaj w biurze obliczeniowym zawodnik będzie informowany o wystąpieniu błędów i 

niesklasyfikowaniu jego na zawodach (NKL). 

 

 

 

Nazwa zawodów 

 

 

Dane zawodnika 

i jego wynik 

 

 

Międzyczasy 

 

Opis kolumn: 

1. Numer punktu kontrolnego (z mapy). 

2. Numer stacji SI. 

3. Waga punktu. 

4. Czas potwierdzenia punktu. 

5. Różnica czasów (czas między punktami). 

 

 

 

 

Podsumowanie 

wyników zawodnika 

 

 

 

Prezentacja wyników 

Prezentacja uzyskanych wyników może odbywać się w różnej postaci. Mogą być to wydruki, 

które wywiesza się w centrum zawodów. Formą o wiele wygodniejszą zarówno dla 

organizatorów jak i dla zawodników jest wyświetlanie wyników na ekranie. 



 Inną formą prezentacji wyników jest wykorzystanie przeglądarki internetowej i sieci 

lokalnej. Przy takiej prezentacji można obserwować wyniki na laptopach, netbookach, smart 

fonach z wykorzystaniem WiFi. 

 


