
RaceQs tracking – Quickguide for NOR 2016. 

 

NOR 2016 har valgt å bruke RaceQs trackingløsning for smarttelefon eller nettbrett under regattaen. 

 Alle båter pålegges å bruke denne, jfr. Seilingsbestemmelsene pkt. 10.2. 

 Deltagerene må selv sørge for egnet smarttelefon eller nettbrett med GPS samt strøm til disse for 

regattaens varighet (ekstern batteribank vil være nødvendig, evt. lademulighet i båten). Kontakt 

regattakomiteen om du ikke kan skaffe noen av disse tingene. 

 RaceQs bruker telefonens GPS og laster opp en minimal mengde data underveis. 

 

 

 

 

1. 

Last ned 

app’en 

RaceQs for din 

telefon eller 

ditt nettbrett 

fra App Store 

eller Google 

Play. 

2. 

Registrer deg 

med navn, 

epost og 

passord eller 

logg inn med 

Facebook om 

du har dette i 

gang på 

enheten din. 

3. 

Start app’en 

og du får dette 

bildet. Live 

streaming står 

i OFF – det 

betyr at du 

evt. kan laste 

opp turen når 

den er ferdig, 

men det gir 

IKKE live 

tracking. 

4. 

Under 

regattaen må 

du derfor 

endre Live 

streaming til 

ON – gjør 

dette senest 

når du er på 

skippermøtet! 



 

 

 

 

Du kan i god tid før regattaen gå til www.raceqs.com og logge deg inn der med samme data som i app’en. Legg 

gjerne inn et profilbilde og ytterligere data om deg selv og båten. Test gjerne app’en på en seiltur før NOR 2016. 

Venner, familie og seilinteresserte vil på regattadagen kunne følge Live tracking på nettsiden 

http://raceqs.com/regattas/50669 - så lenge det er GSM dekning vil båtene vises med 5 minutters innlagt 

tidsforsinkelse. Mistes GSM dekning lastes dataene automatisk opp når man får dekning igjen. 

Etter regattaen vil vi kjøre replay. Alle båter i nærheten av regattaområdet som har aktivisert sin Racqs app vil vises i 

Live tracking og replay – du trenger ikke «melde på» Racqs til regattaen. Lykke til! 

 

5. 

Registrer din 

båt med navn, 

seilnummer og 

lengde i fot. 

6. 

Senest på 

skippermøtet 

gå på Preset 

start og lag en 

Scheduled 

launch. Sett 

denne til 

03.06.2016 kl. 

1100. Da 

trackes alle litt 

før starten går 

kl. 1115. 

7. 

Sett Roll, 

Pitch, Yaw på 

auto og 

kalibrer i h.h.t. 

anvisningene. 

Hvis enheten 

ligger i ro på 

et bord e.l. 

underveis vil 

krengning og 

evt. broach 

vises godt i 

replay  

8. 

Under Settings 

still inn Auto 

shutoff. Bruk 

en hastighet 

du vet du ikke 

når og sett 

minst 30 timer 

recording tid. 

Bruk en lav 

batteri % - for 

å unngå 

utilsiktet Auto 

shutoff. 

http://www.raceqs.com/
http://raceqs.com/regattas/50669

