
STAP 1: 
Laat elke deelnemer een eigen smartphone gebruiken.
Download de app Racemap via Google Play of de App Store.
✔	 Geef toestemming aan de app om uw locatie altijd te zien, ook buiten gebruik van de app.
✔	 Loop 100 tot 200 meter extra om zeker te zijn van een finishtijd, GPS registratie met apps is 
 niet 100% nauwkeurig.
✔	 Zet uw energiebesparende stand uit. 
✔	 Zet uw schermbeveiliging uit.

STAP 2: 

Klik op de link in de digitale deelnemersbrief 

U kunt de code ook handmatig invullen. Let op! U doet dat op het beginscherm van de app: 
u selecteert zelf dus géén evenement. De app selecteert, aan de hand van uw code, uw evenement. 

STAP 3: 

Controleer uw naam of vul uw (fictieve dan wel echte) naam in en controleer uw startnummer. 
Klik op ‘Activate live tracking’. 
 
NB. Uw tracking sessie start hierdoor nog niet!

STAP 4: 
Via het tandwiel wijzigt u uw persoonlijke gegevens.

Via ‘Watch now’ ziet u realtime de deelnemers, die op dat moment hun evenement voltooien. 

Met de groene button start u uw evenement!
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Live tracking
Via dit venster zoekt u een deelnemer, die u wilt volgen.

Met deze instellingen past u de weergave van de kaart aan.

De gemarkeerde deelnemer, is de deelnemer die u op dat moment volgt.

Via ‘Open Leaderboard’ gaat u naar de realtime uitslagenpagina. 

Deze balk toont de resterende tijd tot de afloop van het evenement.

Live tracking beëindigen
Het GPS icoon is rood. Dit betekent dat GPS actief is en dat is noodzakelijk voor de live tracking. 

Klik op zodra u klaar bent met uw evenement. De tijd stopt.  

Let op! Druk pas op pauze (= stop) als u de afstand volledig hebt volbracht. Loop ca. 200 meter 
extra voor de zekerheid. Als de GPS van de app net minder heeft gemeten, wordt de finishtijd niet 
geregistreerd.

Heeft u een langere afstand afgelegd dan uw inschrijving? 
De app berekent uw eindtijd voor de door u ingeschreven afstand. 

Let op: Schakel uw locatievoorzieningen weer uit, zodat de app uw dagelijkse bewegingen niet 
meer volgt! 

 
U gebruikt uw eigen sports tracker? 
Ook via Strava, Runkeeper, Garmin, Polar of Suunto

Ga naar de website Racemap.com en upload uw eigen bestand via ‘Upload Activity’ 
in GPX, KML of TCX formaat. Gebruik de code die achter het =-teken staat in uw persoonlijke 
evenement URL.

Voorbeeld: https://racemap.com/app/redeem_key?key=XXXXX
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