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Apresentação
O sistema Self Rally Totem basicamente permite que você organize um Rally de Regularidade, Enduro de
Regularidade, Treino ou Curso sem que haja contato entre competidores e entre competidores e sua equipe de
organização.
O mundo está sofrendo mudanças de comportamento, os hábitos estão sendo adaptados e os eventos
provavelmente também sofrerão adaptações.
O sistema Self Rally é uma ferramenta que pode auxiliá-lo nesta adaptação e assim permitir que voce continue
criando eventos.
Preciso mudar minha forma de trabalho ?
A resposta é não.
A criação de uma planilha acontece exatamente como você sempre fez.
A criação dos arquivos de Road Book digital acontecem da mesma forma, exatamente como você cria os
arquivo de Road Book Digital ( *.bin). Mas no caso de um Self Rally, os arquivos terão a extensão RBS.
Controle de [ Checkin ]
O App libera a Navegação e gravação de track Log depois que o competidor faz um [ web Checkin ].
Isso evita que sua planilha ( Road Book ) seja distribuida num grupo de whats app ou para os “amigos”, sem
que o competidor tenha feito inscrição.
E o custo com deslocamento, hospedagem e etc da Apuração
No Self Rally estes custos não existem, já que o Apurador trabalha em home office.
O apurador não vai no evento. Como fica o custo de transporte de GPS Rastro.
Este custo não existe pois não usamos o GPS Rastro.
O track log que será usado para processar o resultado é criado pelo App Totem usando o GPS do Android do
participante.
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