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GPS sledilna naprava Mireo je namenjena nadzoru gibanja konkurenčnega vozila za čas trajanja Relija iz
varnostnih razlogov.

Tekmovalci poberejo napravo med »Administarivni pregled in prevzem opreme GPS« z vlogom vozniškega
dovoljenja, ob času in mestu, ki ga organizator dirke določi z »Posebnim pravilnikom«.

Montaža naprave je v »SERVISNA CONA« in jo izvajajo tekmovalci sami ali njihova mehanika. Če tekmovalci
nimajo modelnega priključka, ki se uporablja za priključitev Naprav Mireo GPS, (slika 2), jih lahko dobijo od
operaterja Mireo za doplačilo 2€.
Med tekmovanjem mora biti stikalo na napravi Mireo GPS, (slika 1.), na "0". Če se pojavi potreba po pomoči
(gasilci, zdravnik), se stikalo preklopi na "1" (SOS) in v kontrolni pisarni Rally se aktivira "SOS ALARM" z
začetnim številom tekmovalcev in njegovo lokacijo na hitrostnem preskusu (SS) ali stopnji.
Med dirko bo vrnitev naprave izvedena v pisarni Rallyja, v predvidenem času, ki ga določi organizator. To velja
za tekmovalce, ki so iz kakršnega koli razloga izpustili konkurenco.
Drugi tekmovalci vrnejo naprave po prehodu časovnega nadzora (TC 7A) in pred vstopom v "Parc Ferme", razen
če se organizator odloči drugače.

NAMESTITEV NAPRAV MIREO GPS
Pri priključitvi naprave se uporablja konektor (slika 2), na katerem je označena polarnost (+/-).
-

napravo Mireo GPS priključite neposredno na akumulator vozila snage 12V;

-

napravo postavite na zaščitno kletko tako, da škatla stoji s številko navzgor (slika3) in jo pritrdite s
plastičnimi čipkami, razen v primerih, ki jih odobri oseba iz Mirea GPS pri nadzoru funkcionalnosti na
tehničnem sprejemu;

-

nadzor nad funkcionalnostjo naprave se izvaja med »tehničnim pregledom« na predvidenem kraju in
ga zagotovi organizator;

Za neskladnost z navodili za namestitev, za katero je prišlo do zamenjave naprave Miro GPS
(nepravilno priključen +/-), oziroma vrnitve poškodovane naprave, je pristojbina 100€, ki se zaračuna
z gotovino, in takoj plača operaterju Mireo GPS.
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