
E.A.C. de Sperwers Verhuur ET. 

 

 

 

E.A.C. de Sperwers heeft sinds april 2007 Elektronische Tijdregistratie apparatuur . 

Deze apparatuur voorziet alle baanwedstrijden die door E.A.C. de Sperwers georganiseerd 

worden van ET tijden. 

Er is de mogelijkheid om de ET voor enkele “niet door E.A.C. de Sperwers georganiseerde” 

wedstrijden te huren. 

Om de verhuur zonder problemen te laten verlopen zijn een aantal regels opgesteld, zodat 
duidelijk is wat van ons, maar ook van u verwacht wordt. 

Apparatuur:                                                      

TimeTronics 
• Macfinish II Ethernet                         

• Scorebord 6 karakters 

• Windspeed meter (ultrasonic) 

• Windspeed scorebord 3 karakters 

 
Huurvoorwaarden: 

Algemeen: 

• Alle correspondentie over de ET verhuur loopt via het mailadres ET@desperwers.nl 

• De tijdwaarneming kan alleen met bedienend personeel gehuurd worden. 

• Minimaal 1 operator heeft de kwalificatie “Jury 40/60/90”. 

• De tijdwaarneming wordt standaard uitgevoerd  

• De camera registreert elke beweging op de finishlijn. Er dient dus voorkomen te       

worden dat anderen dan de deelnemers de finishlijn doorkruisen. 

De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het vrijhouden van de finish. 

• ET is geen jury aankomst bij rondbaan nummers. U dient hier zelf de 
aankomstvolgorde te noteren 

• Graag ontvangen we 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd de chronoloog en de 

aanvangstijd van de jury vergadering. 

• Z.s.m. na de wedstrijd ontvangt U via de mail een rekening, deze dient binnen 14 

dagen betaald te worden. 



Accommodatie:  

 

• Voor een goede tijd uitlezing dient de finishlijn in goede staat te bevinden. Dus de witte lijn en      

de zwarte blokjes mogen nagenoeg geen slijtage vertonen. 
• Een verhoging (b.v. jurytrap) dient aanwezig te zijn t.b.v. camera plaatsing. 

• 50 meter voor de finishlijn naast baan 1 een ruimte van 1.5m bij 2m. afzetten t.b.v. de 

windmeter. 

• Ruime tafel plus 2 stoelen voor bediening apparatuur. 

• Beschutte plaats (deels gesloten party tent) tegen regen en zon op ongeveer 5 a 10 meter 

van de finish. 

(plaatsing aan de binnen of buiten zijde van de baan, in overleg). 

• 230 volt aansluiting (2x) t.b.v. apparatuur (plaatsing zie boven) 
• De finish dient met auto bereikbaar te zijn i.v.m. laden en lossen apparatuur. 

 

 

Prijslijst:  

• Huur standaard configuratie 

(excl. reiskosten) € 250,00 
per dag 

1 tijdwaarneming met 2 

bedieners incl. windmeting 

1 scorebord 

1 windspeed scorebord 

• Reiskosten per kilometer  

Wedstrijden in het weekend € 

0,35 

 

 

 

Toelichting. 

• Vanwege het feit dat het bedienend personeel  een fulltime baan heeft zal alleen in de 

weekenden verhuur mogelijk zijn. 


