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Reguli de utilizare a sistemelor electronice FV-2 (ceasuri chinezesti) 

 
 

1.Pe durata desfasurarii concursurilor, ceasul va avea activ atat sistemul gps 

cat si sistemul gprs. Aceasta presupune conectarea dispozitivului gps din dotare si 

introducerea  in ceas a unei cartele sim cu optiune internet disponibila; 

2.Transmiterea datelor intre ceas si programul instalat pentru desfasurarea 

concursurilor se va realiza prin intermediul cartelei sim ; 

3.Persoana desemnata ca responsabila de initierea, pornirea si finalizarea 

concursului, denumita arbitru, are urmatoarele obligatii: 

-sa anunte conducerea clubului de eventualele diferente majore aparute intre 

coordonatele gps indicate de catre ceas si coordonatele gps indicate de catre 

program; 

-sa realizeze transmisia “live” a datelor inregistrate cu cel putin 2 ore inainte de 

ora stabilita pentru desigilarea ceasurilor. Transmisia “live” este obligatorie si are 

drept scop vizualizarea si stocarea rezultatelor tuturor participantilor pe site-ul 

pus la dispozitie de furnizorul ceasurilor (www.flyhomeway.ro); 

4.La ora stabilita pentru desigilarea ceasurilor, arbitrul va prelua din program 

rezultatele concursului (“export excel”), va salva si va printa rezultatele participantilor 

(fisele de sosire) numai in prezenta comisiei de desigilare; 

5.Este interzisa modificarea documentelor salvate la rubricile cod inel picior 

(serie porumbel si an), sex si timp homing (ora sosire); 

6.In caz de forta majora (defectiune sistem transmitere date, expirare perioada 

valabilitate cartela sim, conditii meteo care pot perturba transmiterea datelor, 

transmitere partiala a datelor, etc.), transmiterea datelor intre ceas si program se va 

realiza numai la sediul clubului, prin intermediului cablui de transmitere a datelor 

(preluare manuala), inainte de ora stabilita pentru desigilare si numai in prezenta 

comisiei de desigilare. Pentru aceasta situatie, arbitrul are urmatoarele obligatii: 
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-sa preia rezultatele concursului din program si sa printeze fisele de sosire numai 

dupa preluarea manuala a datelor din ceasurilor care s-au aflat in situatia de forta 

majora; 

-dupa preluarea rezultatelor concursului, pana cel tarziu la data declarata pentru 

sfarsitul acestuia (data pana la care a fost programat sistemul sa faca 

inregistrarile), va realiza o noua transmisie live astfel incat si rezultatele preluate 

manual sa se poata regasi pe site-ul destinat stocarii rezultatelor; 

7.Responsabilul tehnic si omologatorul au obligatia sa verifice daca inscrisurile 

din fisa de sosire a crescatorului coincid cu cele din baza de date apartinand 

furnizorului de ceasuri; 

8.Pentru a facilita omologatorului verificarea rezultatelor, fisele de sosire printate 

cu ocazia desigilarii pot fi insotite de fisele printate direct de pe site-ul unde sunt stocate 

rezultatele; 

9.Pe durata desfasurarii unui sezon (de la data desfasurarii primului concurs si 

pana la data desfasurarii expozitiei nationala a UCPR), se interzice crescatorilor si 

arbitrilor sa stearga concursurile inregistrate atat de ceas cat si de programul destinat 

desfasurarii consursurilor. 

10.Conf. art. 25 lit. f) din R.N.S. al U.C.P. în situaţia în care un ceas (mecanic 

sau electronic) nu este prezent la ora stabilită pentru desigilare, OBLIGATORIU se va 

anula. 
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