Date:

16 May 2017

Time: 13:30 hrs.

Subject:

Communication No.1

Document No: 1.1

From:

Clerk of the Course

To:

All Competitors / crew members
Attachments: 2

No. of Pages: 9

1. Deposit for the GPS TRACKING SYSTEM for Rally Bulgaria 2017:
A deposit of 150 Euros or 300 BGN, paid in cash, will be collected during the administrative
check.
The deposits will be returned only after the equipment is collected back in full working
condition at the end of the rally.

2. Installation fitting manual of the GPS TRACKING SYSTEM for Rally Bulgaria 2017 (as attachments)
in English and Bulgarian language.

1. Депозит за тракинг системата използвана в Рали България 2017:
Депозит на стойност 150 Евро или 300лв. ще бъде събиран по време на
административната проверка.
Депозита се връща обратно на екипажите, след като оборудването бъде върнато в
пълен комплект и работещо състояние в края на ралито.
2. Прикачено: Инструкция за монтаж на тракинг системата използвана в Рали България 2017 –
на български и английски език.

Clerk of the Course:

Slavi Slavov
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. RALLY SAFETY SYSTEM е продукт използващ GPS и GLONASS комуникация за сателитно
позициониране, GPRS трансфер на данни и най-съвременните „облачни технологии” за
обработка на информацията.
1.2. Онлайн решение за рали контрол и интерактивна комуникация с рали структурите.
1.3. Системата GEOTRAQ е разработена, поддържана и обслужвана от активни рали пилоти и
навигатори.
1.4. Системата се наема по време на административния преглед и се монтира от екип на GEOTRAQ
по време на техническия преглед.
1.5. Системата се демонтира в края на ралито, или при отпадане на екипажа, само от екип на
GEOTRAQ.
1.6. „RALLY SAFETY SYSTEM” се състои от следните елементи:
- “Тракер” – 73x73x27mm (ШxДxВ)
- “Алармен бутон” – 40x60x24mm (ШxДxВ)
1.7. Устройството има вградена батерия, която се използва в случай на загуба на директното
захранване.
1.8. Тракерът е с прахо и влагоустойчив, клас IP67.
1.9. Забранява са разглобяването и демонтажа на елементи от системата, както и прекъсването на
директното захранване. Проверки ще бъдат извършвани по време на техническите прегледи.

2. ФУНКЦИИ
2.1. Тракерът предава данни в реално време към „облачен” сървър, относно позицията и
състоянието на автомобила във всяка секунда.
2.2. Тракерът се активира в момента, в който получи захранване при монтажа му по време на
техническият преглед в началото на ралито.
2.3. При активиране на SOS сигнала, системата влиза в режим „Аларма”, като създава приоритетна
връзка с рали контрола, предавайки актуалните координати и допълнителни данни на
автомобила, посредством GPRS и SMS комуникация. Активирането на SOS сигнала става чрез
натискане и задържане в продължение на минимум 5 секунди на алармения бутон. След
подаване на SOS сигнал, пригответе мобилния си телефон за комуникация с рали контрола.

Страница 2 от 4

RALLY SAFETY SYSTEM – ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
© Geotraq

3. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1. Размери (в мм):

Алармен бутон

Тракер

3.2. Детайли:
- Работно напрежение: от 6V до 30V DC.
- Номинално напрежение 12V.
- Консумация на ток (при 12.6V напрежение ): 110mA r.m.s.
- Максимална мощност – 2W

4. ДИРЕКТНО ЗАХРАНВАНЕ
4.1. ВАЖНО !!! Ключ масата на автомобила НЕ ТРЯБВА да прекъсва захранването към тракера!
4.2. Задължение на състезателя е да подготви необходимото ДИРЕКТНО ЗАХРАНВАНЕ от
акумулатора на автомобила съгласно приложените схеми.
4.3. Захранването трябва да бъде посредством изолиран „многожилен” кабел – 2 x 1.5mm2 – с
ЧЕРВЕН и ЧЕРЕН цвят на изолацията.
4.4. В схемата на захранване може да се интегрира предпазител– 5А.

4.5. При представяне на автомобила на техническия преглед, захранващият кабел трябва да бъде
предварително подготвен и свързан към акумулатора на автомобила.
4.6. Захранващият кабел трябва да излиза от средата на таблото на автомобила и да има
минимум 50 см. свободна дължина (позиция за монтаж).
4.7. Електрическата връзка със системата ще бъде направена посредством изолирани контактни
женски кабелни обувки.
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5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАКРАЙНИЦИ
5.1. Захранващите кабели в купето на автомобила трябва да бъдат с предварително подготвени
изолирани ЖЕНСКИ кабелни обувки с размер - 6.3 x 0.8mm.
5.2. Примери за изолирани женски плоски кабелни накрайници:

6. МОНТАЖ
6.1. Системата се монтира от екип на GEOTRAQ по време на техническия преглед.
Монтажът на алармения бутон и тракера се извършва посредством:
- Кабелни превръзки („свински опашки”);
- Велкро лента;
- Мъжки кабелни обувки;
6.2. Задължение на състезателя е да предостави достатъчно място за аларменият бутон и тракера
съгласно изискванията за позицията за монтаж.

7. ПОЗИЦИЯ ЗА МОНТАЖ
7.1. Позицията на алармения бутон трябва да бъде такава, че той да може да бъде достигнат и от
двамата членове на екипажа с поставени предпазни колани. Ако това е невъзможно, то
бутонът трябва да бъде поставен на лесно видимо място.
7.2. Общ изглед за монтаж на тракинг системата:
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1. OVERVIEW
1.1. Complete rally monitoring system based on GPS and GLONASS satellite positioning technology, GPRS
data transfer and advanced cloud server data processing.
1.2. Online solutions for rally control and interactive dispatch of services.
1.3. The GEOTRAQ system is developed, maintained and operated by active rally drivers and co-drivers.
1.4. The system is rented at the administrative check and it is installed and sealed by the organizer at the
scrutineering.
1.5. The system will be dismounted at the end of the rally or if the competitor is “Out of race” only by a
member of the organization.
1.6. The “RALLY SAFETY SYSTEM” consists of the following units:
- “Tracker box” – 73x73x27mm (WxDxH)
- “Alarm button” – 40x60x24mm (WxDxH)
1.7. The devices have built in battery providing back up power if the external power is lost.
1.8. The devices have waterproof housing (IP67).
1.9. It is forbidden to unseal, disassemble, and remove the external power supply for the devices. Checks
will be carried out during the event.

2. FUNCTIONS
2.1. The “Tracker box” records the competitor’s progress on the rally legs at each second. Additionally it
provides real time data to the rally server for live tracking and timing purposes.
2.2. The device starts working at the moment the power supply is provided at the scrutineering at the
beginning of the rally.
2.3. The “Alarm button” provides direct transfer of the current coordinates of the vehicle via SMS
messaging to the Rally Control for direct alarm signal. Triggering the alarm is done when pressing and
holding for over 5 seconds the alarm button. After sending the alarm signal, prepare your mobile
phone for communication with Rally Control!
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3. TECHNICAL DETAILS:
3.1. Dimensions( in mm):

Alarm button (dimensions under change)

Tracker box

3.2. Electrical details:
- The allowed range of voltage is 6V to 30V DC.
- The nominal voltage is 12V.
- Energy consumption (at 12.6V power supply ): 110mA r.m.s.
- Maximal power consumption – 2W

4. POWER SUPPLY
4.1. IMPORTANT !!! The battery master cut-off (kill) switch MUST NOT DISCONNECT the power supply
for the tracking system.
4.2. It is the responsibility of the competitors alone to provide, DIRECT POWER SUPPLY from the
vehicle’s battery according to the drawings provided.
4.3. The power cables must be “flexible” ( multi wire ), insulated cables – 2 x 1.5mm2 – RED and BLACK
colored.
4.4. The connection may have an IN-LINE FUSE - “BLADE TYPE” of 5A.

4.5. The wires must be prepared in advance and connected to the vehicle’s battery when the vehicle is
presented for scrutineering.
4.6. The cable must have minimum 50cm extra usable length from the middle of the dash (See
installation position).
4.7. The connection to the Rally Safety System will be done with a simple connector terminals supplied
by the organizer.
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5. CONNECTORS
5.1. The power supply cables (Power+ and Ground-) must be equipped with FULLY INSULATED FEMALE
Crimp Spade Terminal Connector - 6.3 x 0.8mm.
5.2. See the graphic bellow for example:

6. MOUNTING:
6.1. The mounting of the system will be done by the organizer at the scrutineering.
6.2. The mounting of the alarm box and the tracker box will be according to the specifics of each vehicle
using the following ( supplied by the organizer):
- Cable / zip ties;
- 3M Velcro tape;
- Electrical connectors
6.3. It is the responsibility of the competitors alone to provide enough space for the Alarm button and
the Tracker box in the places shown bellow.

7. INSTALLATION POSITION
7.1. The position of the alarm button should give access to both driver and co-driver with fastened
harnesses. If this is not applicable, then the alarm button should be positioned on an easy to see
location.
7.2. Overview of correctly positioned Tracker box and Alarm button:

Page 4 of 4

