ПАКЕТ ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ

ЗАЩО ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ?
+ Времеизмерването е основна и абсолютно необходима част
от всяко едно спортно събитие, в което „секундата има
значение“.
+ През последните години, всички моторни спортове изцяло
зависят от качествено времеизмерване, извършвано от
професионалисти в областта и съответно качествена
техника за времеизмерване.

+ Всички участници се борят за всяка една секунда по-добро
време, титли и рекорди понякога зависят от част от
секундата. Всеки персонален прогрес трябва да бъде
отчетен.

ЗАЩО ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ ОТ НАС?
+ Българска Федерация по Мотоциклетизъм е една от първите
моторни федерации в България и в региона, която разполага със
собствена техника и екипи за времеизмерване.
+ В портфолиото на БФМ вече има над 500 състезания с
професионално времеизмерване, което сме осигурили и
изпълнили без забележка. Състезанията са от всички възможни
рангове (Световни, европейски и републикански шампионати, трак
дейс, корпоративни състезания) и покриват всички видове
мотоциклетни дисциплини, картинг, автомобилизъм, офроуд и др.
+ Времеизмервателните екипи на БФМ работят с най-новата и
актуална времеизмервателна технология и са сертифицирани от
Международната федерация по мотоциклетизъм (FIM).

С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ?
+ Българска Федерация по Мотоциклетизъм разполага с две автономни X2 системи за времеизмерване на
фирмата MyLaps.
+ Всяка система е окомплектована с последната версия на Orbits5, която дава възможност за livetiming
чрез платформата speedhive, като част от оборудването е и сървър декодер системата X2.

+ Tранспондерите (200бр.), които ползваме са от най-високия клас TR2 / FLEX, червени, максимална
скорост от засичане от 260 км/ч при преминаване на детекторното окабеляване.
+ Като back up система задължително използваме и наличните фотоклетки TAG Heuer, защото всяка
обиколка е важна.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
+ Цялостно
времеизмерване
на
спортно
събитие
(мотоциклетизъм, автомобилизъм, картинг, офроуд и др.),
което включва:
Квалифициран екип
Оборудване за времеизмерване

Изготвяне на резултати, класирания и др.
Транспорт, монтаж и демонтаж

„Времеизмерване от А до Я“

НА ФИНАЛА
+ В случай, че имате интерес от нашата услуга, имате нужда от
допълнителна информация и искате да направите Вашето
събитие по-атрактивно и професионално, не се колебайте и
се свържете с нас:

+ Българска Федерация по Мотоциклетизъм
+ София 1000,
+ ул. Позитано №22
+ Имейл: office@bfm.bg
+ Тел: 02 981 8989

