IPICIO TIJDREGISTRATIESYSTEEM
Tijdens de Hernense Stratenloop werken wij met het Ipico tijdregistratie systeem. Dit
systeem werkt hetzelfde als het alom bekende systeem met de gele chips. Iedere deelnemer
ontvangt bij zijn startnummer een TAG, dit is de chip. Er kan dus niet met een eigen chip
gelopen worden. Deze TAG moet op de schoen bevestigt worden. Bij de start en bij de finish
liggen matten welke een registratie maken van de TAG die over de mat komt. Dit houdt in
dat de wedstrijd-tijd gaat lopen wanneer een deelnemer met zijn TAG over de startmatten
loopt en weer stopt wanneer de deelnemers over de matten bij de finish komt. Op deze
manier krijgen we van alle deelnemers een netto tijd. Wanneer alle deelnemers zijn
gefinished kunnen wij een uitslagenlijst gaan maken met de gegevens van het systeem. Deze
uitslagen zullen wij zo snel mogelijk beschikbaar stellen via uitslagen.nl. De uitslagen van de
Hernense Stratenloop worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de
bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze
uitslagenlijsten. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de
wedstrijdleiding.
U moet de chip aan uw schoen bevestigen. Dat kan door uw veter door de gaatjes te rijgen.
Nog eenvoudiger is om de chip met behulp van de meegeleverde tie-wrap vast te maken. Na
de finish staan onze mensen klaar met een tangetje om de tie-wrap door te knippen en de chip
in te nemen. U moet dus de Ipico-tag inleveren.
Mocht u er onverhoopt achter komen dat u de chip vergeten heeft af te geven, dan heeft u één
week de tijd om de chip alsnog in te leveren. Dit kan uitsluitend door de chip in een gesloten
envelop met vermelding van naam en startnummer op te sturen naar:
Stichting Hernense Stratenloop
p/a De Dreef 1
6616 AX Hernen.
Let wel, terugsturen is voor eigen risico.
Indien u de chip niet op tijd heeft ingeleverd, zal de borg van € 10,00 van uw bankrekening
worden afgeschreven.

