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SPORTident GmbH
Markt 14
D-99310 Arnstadt  Germany

phone: +49 - 3628 78300

email: support@sportident.com
www.sportident.com

Para mais informações consulte:
www.school.sportident.com

Leia os nossos folhetos:
«Educação Física nas Escolas»
«Corrida de Orientação nas Escolas»

Tomada de Tempos Esportivos
nas Escolas
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O kit se compõe de bastões
SIAC, estações SI e uma impressora
térmica. A operação do sistema
SPORTident pode ser efetuada sem
computador. Todos os aparelhos
trabalham com pilha elétrica. Os
equipamentos da SPORTident são
robustos e à prova de choque. Eles
são também à prova d'água (exceto
a impressora) podendo ser utilizados
em praças de esporte como também
em ginásios.

Como professor de uma escola, durante o período letivo, ele deverá executar
diversos testes para avaliar a capacidade física dos seus alunos.

principalmente quando demanda rapidez na avaliação e há carência em pessoal de apoio.

A SPORTident pode apoiá-lo. SPORTident Air+ é o sistema configurado para uma
simples tomada de tempo sem contato manual, ou seja, por sinal remoto. Ele é compatível
com todos os sistemas da SPORTident. O componente principal é o bastão de ativação
SIAC e pode ser empregado em todas as estações da SPORTident. Todos os procedimentos
operacionais, como preparação de uso, avaliação de dados e rápida impressão dos
resultados são uniformes nos sistemas SPORTident. Somente para o processo de tomada
de tempos sem contato, as estações BS11 do SPORTident Air+ são necessárias. As
estações BS11 oferecem tomadas de tempo, entre esportista e a estação, de até 1,5
metros (BS11-BS) ou até 3 metros (BS11-BL).

Na aula de educação física, em eventos ou na
competição entre escolas, a tomada de tempo é
um fator importante para diversas atividades
esportivas. A tomada de tempo total é uma
necessidade. Tempos parciais ou por volta são
informações importantes, oportunas para
comparações e motivação dos alunos se
aperfeiçoarem. A correta tomada dos tempos e sua
atribuição para cada esportista requer concentração,

No exemplo será demonstrada a
configuração do sistema para uma corrida de 3000
metros. A edição do resultado dá-se pelo kit de
impressão da SPORTident ou, através de um
programa para computador, pela avaliação dos
dados pelo SIAC1 (tempos por volta e de chegada).
Para facilitar a operação inicial, será fornecido com
o kit de corrida do SPORTident Escola e Treinamento
uma configuração completa. É importante verificar
que o sistema SPORTident Air+ não somente pode
ser utilizado para competições de corridas, como
também para atividades ao ar livre, como em
corridas pelo campo, de bicicleta ou de natação.

Corrida de 3000 m - Partidas em coletivo
Apuração por volta - Edição do resultado por impressora

1. Resultado impresso
após a chegada

2. Desligamento dos bastões
SIAC através da estação CHEGADA

CANCELAR
mínimo

5 segundos

TESTAR

CHEGADA

Tempos por
volta e de

chegada

PARTIDA

A hora de partida em coletivo se
dá por introdução do bastão de
comando “START”

na estação da impressora


