Quick reference EDM Leica TCA 1100L van A.V. Sprint: verspringen
1.

2.

Afspraken wedstrijdleider en jury:

Plaats tachymeter;

Hulp bij inmeten en controlemetingen, tijdstip ervan;

Communicatie met jury;

Instructie waterpas stellen meetstok

6.

Verlichting passen indien nodig: <schijnwerper>, <F1> (SCHRM), <CONT>.

7.

In hoofdmenu “Jump Distance” kiezen;

8.

Inmeten referentiepunten aan weerszijden van de afzetlijn:

Eerste: rechts van de aanloop: <F1> (ALL);

Tweede: links van de aanloop: idem;
Afzetlijn
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Opbouwen: minimaal 5 m voor de afzetlijn of achter de bak;
(meer is beter omdat dan het zoeken van het prisma sneller gaat)

afzetbalk

aanloop

plasticinebalk

2e referentiepunt

1e referentiepunt

3.

Volgogen tachymeter boven zetten (kijkerstand 1);

9.

Nulmeting in het midden op de afzetlijn: <F2> (DIST), vervolgens <Shift>, <F4> (FINE)
voor de millimeters;

10. Controle metingen:

Plaatsen minimaal 2 blokjes met pen in het zand;

Meten met EDM, <F2> (DIST), <Shift>, <F4> (FINE) voor millimeters, noteren op EDM
controleformulier;

Controle afstand in millimeters met gecertificeerd en onbeschadigd meetlint (te
herkennen aan: CE-keurmerk, IJkteken voor nauwkeurigheidsklasse II),

Waterpas stellen in 2 stappen:

Grof: met stelschroevenblok en poten van het statief;

Toestel plaatsen en accu aansluiten (niet in de zon e.d.)

Fijn: met elektronische doosniveau (<waterpas> onder F3) , opslaan met <CONT>



(Scheidsrechter houdt toezicht, voert niet uit)
EDM controleformulier altijd compleet invullen en laten ondertekenen;
(Records worden niet erkend als het formulier niet goed ingevuld is!)
Afzetlijn

4.

meetblokje 1

aanloop

plasticinebalk

stalen meetlint
90 °
meetblokje 2

11. Opruimen/opbergen: tachymeter altijd droog opbergen!
5.

Controleren instellingen:

ATR (Automatic Target Recognition): <aF…>,<F1>

Aantal metingen: <aF…>, 2 Programma afstandmeting, <F3> (SNEL), <CONT>

Kijkerstand I (Laag 1 (V-links): Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie

P.s. Er is ook een uitvoerige handleiding voor het verspringen met (bijna) alles wat je zou
moeten weten of tegenaan kan lopen.

