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ProChip FLEX
1. Situering
Parantee-Psylos werkt sinds enkele jaren met het tijdregistratiesysteem van My Laps
op de Open Vlaamse kampioenschappen G-wielrennen. Voor G-wielerwedstrijden
waarin verschillende klassen samen rijden, is het aangewezen met dergelijk systeem
te werken. In 2016 en voorgaande jaren huurden de renners op elke wedstrijd
transponders van Parantee-Psylos. Die transponders zijn verouderd en kunnen in
2017 niet meer gebruikt worden.
In 2017 wil Parantee-Psylos professioneler gaan werken en opteren wij voor een
gepersonaliseerde chip voor elke renner. Gedurende het volledig seizoen zijn de
renners verantwoordelijk voor hun eigen chip. De geïndividualiseerde transponders
zullen ervoor zorgen dat het inschrijven vlotter verloopt.
2. Wat is de ProChip FLEX
De ProChip FLEX is een transponder die aan de fiets wordt bevestigd om met het My
Laps registratiesysteem de tijd van elke renner te meten.
De chip is alleen te gebruiken als er een abonnement actief is. Als er geen actief
abonnement op de chip staat, wordt de chip niet herkend door de decoders.
De nieuwe chips zijn voorzien van een USB aansluiting zodat deze aan de computer
kunnen worden gekoppeld. Dit is noodzakelijk voor het activeren van de chip en om
na de wedstrijd jouw eigen gegevens te kunnen opvragen.
Opladen Chips
De chips zijn NIET oplaadbaar! Wanneer de chip op de computer wordt aangesloten,
kost dit batterij. Voor een lange levensduur ga je dus spaarzaam om met jouw
transponder. Op de chip is in de Y van het woord MYLAPS een lampje geïntegreerd
dat d.m.v. een knippersignaal de status van de batterij en het abonnement
weergeeft. Je kunt dit controlesignaal activeren door de chip 10 seconden te
schudden en daarna 10 seconden stil te laten liggen. De chip zal twee keer knipperen
met een rood of groen lampje.
– Eerste knipper: status abonnement (groen = abon actief, rood = abon verlopen)
– Tweede knipper: status van de batterij (groen = OK, rood = bijna leeg)
– Als er niets knippert: batterij helemaal leeg. Je kan dit dubbel checken via de
ProChip FLEX Manager software.
Mocht binnen een actieve abonnementstermijn de batterij van de chip leeg raken, dan
krijgt de renner gratis een andere, vervangende chip (wel met een nieuw
chipnummer). Je stuurt de chip op naar MyLaps in Nederland
(adres: A. Hofmanweg 50, 2031 BL HAARLEM).

3. Kostprijs
Wanneer de aankoop van de chip + abonnement via Parantee-Psylos gebeurt, betaal
je 28 euro. Rechtstreeks bij My Laps betaal je €49.42 (€36 + €13.42 verzending).
Wens je een chip + abonnement aan de verlaagde prijs van 28 euro? Bestel
en betaal jouw transponder voor maandag 16 februari bij Parantee-Psylos.
Eens de deadline verstreken is, ben je zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de
transponder. Vergeet dan niet jouw chipnummer door te mailen naar
breedtesport@parantee.be zodat wij de juiste chip aan de juiste renner kunnen
koppelen.
Het voorbije jaar betaalden de renners 8 euro bij voorinschrijving of 10 euro op de
wedstrijddag zelf. Inschrijving wedstrijd, huur chip en rugnummer inclusief. In 2017
betalen de renners 4 euro minder per wedstrijd, respectievelijk 4 en 6 euro. Als de
renners aan 7 wedstrijden deelnemen, is de chip ‘terugbetaald’.
In seizoen 2018 verlengen de renners zelf hun abonnement bij My Laps. De kostprijs
bedraagt 25 euro voor één jaar en 43 euro voor twee jaar. De aankoop in 2017 is
duurder aangezien ook de chip moet worden aangekocht. Meer informatie over het
verlengen van het abonnement voor de start van seizoen 2018.
4. Voordelen
- Wanneer er getraind wordt op gesloten circuits met aanwezigheid van een My Laps
tijdregistratiesysteem kunnen de renners de chip ook op training gaan gebruiken.
- De gepersonaliseerde chips vereenvoudigen het logistieke luik van een
G-wielerwedstrijd. Wat noodzakelijk is.
- Vanaf 7 deelnames, is de chip terugbetaald. In de volgende jaren is dit zelfs minder.
- Na elke wedstrijd kan je jouw eigen statistieken (snelheid, rondetijden, …) gaan
opvragen.
5. Leentransponders
Parantee-Psylos koopt slechts vijf chips aan. Indien een renner de chip verliest,
vergeet of er geen heeft, kunnen wij slechts vijf chips ontlenen per wedstrijd. We
hanteren het principe ‘first come, first serve’. Er wordt 10 euro huur per wedstrijd
betaald.
Indien de renner geen chip heeft, kan hij of zij niet deelnemen. We staan erop dat
elke renner zijn eigen chip aankoopt voor aanvang van het seizoen.
6. Aanvraag
De aanvraag van een ProChip FLEX kan via deze link. De bestelling is pas officieel
nadat je 28 euro op de rekening van Parantee-Psylos, BE74 0682 3627 0607, hebt
overgeschreven met volgende melding: Voornaam_Achternaam_ProChipFLEX.
7. Activatie en registratie
Nadat de aanvragen zijn afgerond ontvangen de renners in maart hun persoonlijke
transponder. Volg de instructies op de verpakking om jouw persoonlijke transponder
te activeren en te registreren. Een nieuwe chip moet altijd geactiveerd worden. Dit
doe je door de chip op een USB-poort van de computer aan te sluiten en de ProChip
FLEX Manager software van MYLAPS te installeren.
8. Extra informatie
Voor extra informatie over de ProChip FLEX kan je de website van My Laps
raadplegen. Vragen over het technisch aspect van de transponders richt je ook best
tot My Laps (zie contact op de website).
Voor andere vragen mail je naar breedtesport@Parantee.be.
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