
Trening kolarski

Zapisy do treningu:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6111

Wyniki treningu:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/results/?zawody=6111

REJESTRACJA ŚLADU GPS
Na potrzeby rejestracji wyników w zawodach online i treningach online systemu wyników 

DATASPORT

Pomiar czasu realizowany jest przy pomocy rejestracji śladu GPS

Ślad GPS to cyfrowy zapis pokonanej trasy. Zakodowane w nim są takie parametry jak: miejsce na 
mapie, data, czas, dystans, podbiegi, zbiegi - potwierdza w elektroniczny sposób pokonanie 
określonej trasy w określonym czasie.
Rejestracja śladu GPS możliwa jest w kilka sposobów:

1. Zegarkiem sportowym GARMIN, POLAR lub SUUNTO. Zegarek podłączamy do systemu 
wyników linkiem:   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/treningi/apiconnect.php lub 
wewnątrz aplikacji mobilnej na pierwszym jej ekranie w kółku z wykrzyknikiem.

2. Aplikacją mobilną Rejestrator GPS do pobrania ze Google Play:
	 	 	 rejestrator GPS Datasporty

 lub na Iphona (IOS):


	 	 rejestrator GPS Datasport

Logując się mailem i hasłem tymi samymi co przy zapisach do zawodów, 
wybierając w Twoje zawody odpowiednie zawody i uruchamiając rejestrację.

3. Dowolnym innym zegarkiem sportowym lub dowolną inną aplikacją rejestrującą ślad GPS (po 
zakończeniu zawodów konieczne jest pobranie z odpowiedniej aplikacji dla zegarka śladu jako plik 
tcx lub gpx i wczytanie go do wyników zawodów przyciskiem dodaj swój wynik.

Wskazane jest używanie jednocześnie zegarka sportowego dopiętego do systemu wyników i 
aplikacji rejestrator GPS a uzyskane korzyści to:


• dokładność odczytów GPS i czasu z zegarka sportowego, który nadpisuje ślad z aplikacji,

• bezpieczeństwo podwójnego rejestrowania śladu na wypadek awarii jednego z urządzeń czy 

choćby opróżnienia baterii,

• możliwość korzystania z nawigacji po mapie trasy w aplikacji - komunikaty o odejściu od trasy 

i podgląd mapy w czasie treningu,

• możliwość odsłuchiwania komunikatów informacyjnych i motywacyjnych w aplikacji.

• Automatycznego przypisania śladu z zegarka do odpowiednich zawodów gdyż aplikacja 

wskazuje o jakie zawody chodzi.


W przypadku rejestrowania śladu wyłącznie zegarkiem sportowym dopiętym do systemu 
wyników, po zakończeniu i zsynchronizowaniu zegarka z platformą internetową należy przypisać 
trening (ślad) do odpowiednich zawodów. Można to zrobić:

• W aplikacji w zakładce wyniki, treningi, więcej, edycja, dopnij do zawodów,


https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6111
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/treningi/apiconnect.php


• W treningach i aktywnościach na stronie datasport.pl po adresem: https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/treningi/


• W wynikach konkretnych zawodów przyciskiem dodaj swój wynik
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