Förberedelser Racemap
Vad är Racemap och varför ska jag använda det?
Racemap är en applikation för mobiler, surfplattor och datorer som visar vart deltagarna i en tävling
är i realtid på en karta. För deltagarna innebär appen att mobilens platsdata skickas via mobilnätet till
en server.
Efter genomförd tävling lagras en film på Racemaps hemsida där man kan spela upp hela loppet. Man
kan bl. a pausa, zooma in, söka efter och sätta följeflagga på valbar deltagare. Ett roligt minne som
kompletterar resultatlistan.
För arrangören är det både praktiskt och säkerhetshöjande. Vi ser vart fältet är och därmed när det
är dags att sätta upp och ta bort avspärrningar och vätskekontroller och vi kan också upptäcka om
någon har fått problem längs vägen.
Det är frivilligt att använda Racemap under tävlingen och arrangören tar inget ansvar för din
medhavda telefon. För deltagare och åskådare är tjänsten gratis. Det är dock vår önskan att så många
som möjligt använder sig av tjänsten.

För deltagare:
Ladda ner appen Racemap från Google Store (Android) eller Apple Store
Acceptera att appen alltid får veta din platsinfo, även när den körs i bakgrunden.
Sök upp vår tävling Linköpings Kanotmaraton

under Events.

Se till att de som förväntas följa din tävling får
denna instruktion (se nedan), Ladda
telefonen 100% inför tävlingen och gör de inställningar som står nederst i denna fil.

När du fått startkuvertet:
Starta Racemap och gå in på tävlingen.

Tryck på ”SIGN UP FOR LIVE TRACKING” och Registrera in ditt namn och startnummer, avsluta med
”SIGN UP”. Ta därefter ”< BACK TO EVENT” och stäng av appen. Den kommer lagra ditt namn och
startnummer i minnet.

Vid starten i god tid innan du sjösätter:
Starta Racemap och gå in på tävlingen.
Nu ska du istället för valet ”SIGN UP FOR LIVETRACKING” ha valet ”START LIVE TRACKING” förutsatt
att du har registrerat dig enligt proceduren ovan. Tryck på ”START LIVE TRACKING”.
Tips! Sänk Volymen och stäng av ev. vibration så slipper du störas av ev. inkommande samtal under
tävlingen. Stäng även av eventuella andra appar som du har gående i bakgrunden.
Lägg antingen mobilen i en egen vattentät påse eller använd de vattentäta blixtlåspåsar som finns vid
starten. Lägg i en torr disktrasa (finns vid starten) så att påsen flyter om den skulle hamna i vattnet.
Disktrasan suger även upp ev. inträngande fukt.
Det går utmärkt att hantera telefonen trots att den ligger i påsen.
Fäst påsen på kajaken endera framför sittbrunnen eller minst en meter bakom dig på akterdäck. Fäst
påsen med en bred tejpbit (tejp kommer finnas vid starten) över blixtlåset. Försök få tejpen att täta
så bra som möjligt kring påsens öppning.

För följare/åskådare:
Ladda ner appen Racemap från Google Store

(Android) eller Apple Store

Sök upp vår tävling Linköpings Kanotmaraton

under Events.

Tryck på ”WATCH NOW” efter att alla deltagare startat sin Live tracking.
Observera att deltagare som startar sin live tracking efter att du tryckt på ”WATCH NOW” inte
kommer dyka upp på din skärm. Du måste i så fall starta om appen för att få med dem.

Lämpliga telefoninställningar (för deltagare endast)
För att Racemap ska fungera är det några inställningar som måste göras. Mobilens GPS måste
aktiveras, mobildata tillåtas och detta helst i kombination med en batterimod som maximerar
batteriets livslängd. Här nedan ges exempel på verifierade inställningar för tre olika telefonmodeller.
Det är väldigt lätt att kontrollera om en inställning fungerar eller inte så hör av dig till oss arrangörer
om du vill kontrollera din funktion (kan även göras på tävlingsdagen).

Apple iPhone
Gå in på inställningar:
Gå in på Batteri och aktivera strömsparläget.
Aktivera Platstjänster under Integritetsskydd. Aktivera även ”Dela min platsinfo” och se till att det
står ”Alltid” vid Racemap längre ner på sidan.

Sony Xperia Z1
Gå in på inställningar:
Aktivera Plats. Skrolla ner i listan till Racemap och kontrollera att den har åtkomst till ”exakt plats
(GPS och nätverksbaserad)”.
Gå in på Strömhantering under Inställningar.
Aktivera STAMINA-läge och lägg till Appen Racemap under Aktiva appar

Samsung S5
Gå in på inställningar.
Aktivera Plats under Anslutning.
Aktivera inte Energisparläge under Allmänt.

