Alien Data System SRL
Adresă: FEB001 / 15.02.2012

Către:
In atenţia:

Federaţia Crescătorilor de Porumbei din România
Domnului Tunduc Marius, presedinte CNS

Domnule Presedinte,
Prin prezenta va facem cunoscut faptul că, incepând cu sezonul 2012, toate Unităţile de
Club marca BENZING trebuie updatate la versiunea de software 3.2. Noua versiune de software 3.2
ofera posibilitatea verificarii comisiilor de imbarcare / desigilare cu privire la utilizarea corecta si in
deplina siguranta a Unitatilor de Club.
Conform regulamentului FCPR la fiecare imbarcare sau desigilare Comisiile au Obligaţia sa
conecteze ceasul atomic sau ceasul GPS la unitatea de club. Folosind noua versiune de software
se confirmă faptul că la imbarcare / desigilare Comisiile au folosit in mod corespunzător ceasul
atomic sau ceasul GPS. La imbarcare / desigilare, dupa ce a fost conectat ceasul atomic sau ceasul
GPS, se va tipării obligatoriu din Unitatea de Club un raport care conţine informaţii cu privire la
ora când a fost conectat ceasul atomic sau ceasul GPS, precum şi alte informaţii suplimentare
necesare verificării ulterioare a anumitor aspecte privind siguranta. Fisa tiparita din unitatile de
club se va anexa obligatoriu la dosarul concursului.
In varianta de software actuala in cazul in care ceasul atomic sau ceasul GPS nu a primit
semnal modelul de ceas Benzing Express nu permite imbarcarea, afişând Eroare 213 - „Ceasul
extern nu este activ sau nu primeşte semnal”. Modelele M1 si G2 permit imbarcarea / desigilarea
fară semnal doar dacă Comisia aprobă şi confirmă această operaţiune printr-o procedură
suplimentară, insă pe fişele de imbarcare / desigilare vor apărea in dreptul orei caracterele de
control „CAN” in loc de „CAT”. CAN – reprezintă faptul că imbarcarea / desigilarea a fost efectuata
fară ca ceasul GPS sau ceasul radio să primească semnal. CAT – semnifică faptul că ora a fost
setată in mod corespunzător. Omologatorii sau tehnicii asociatiilor vor anula toate fisele de
imbarcare/desigilare care au afisate caracterele de control „CAN”.
Utilizarea in campionatul FCPR, incepand cu sezonul 2012, a sistemelor de club BENZING
cu software inferior versiunii 3.2 va atrage dupa sine anularea tuturor fiselor de imbarcare /
desigilare tiparite cu aceste unitati. Updatarea unitatilor se va face gratuit pana la data de 30 martie
2012.
Totodată vă reamintim că dorim să oferim tot sprijinul şi suportul nostru pentru revizuirea şi
intocmirea unui Regulament National Sportiv de utilizare a ceasurilor electronice care să fie conform
cu reglementările FCI, să confere o buna organizare a activităţii competiţionale şi să asigure
intărirea disciplinei sportive.
Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa:
Calea Bucureştilor nr. 22, Localitatea Braşov, jud. Braşov, tel/fax 0368 439 517, mobil 0747 663
663.
Cu stima,
Silviu Tatut
Administrator
.
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