Què
è és Regullarity Experience?
Regullarity Expperience és una no
ova manerra de fer regularitaat en
esdevveniments d
del motor.
És un nou estil d e regularitaat que dóna
a un esperitt esportiu en esdevenim
ments
on el valor afegi t és el glam
mur dels cottxes, el recoorregut turrístic i l’aten
nció al
clientt.

En què consissteix?
Consisteix en p
proporcionar una ex
xperiència en condu
ucció i cop
pilotatge de regularitat als equips
e
ortant-los un
u plus d’esp
portivitat.
particcipants, apo

Com
m es porta a terme??
Blunik proporcio
ona en form
mat de llog
guer un apaarell de con
ntrol-naveg
gació, aqueest aparell aporta un servei
afegitt per a la n
navegació i seguimen
nt de la reggularitat a cada particcipant, i apporta un co
ontrol i dad
des de
puntu
uació a l’org
ganitzador.
L’apaarell en qüesstió és un Blunik-RX.
B
Blunik-RX és un
n tripmeterr autocal·librat que ppermet fer el
e seguiment
del ro
oad-book durant els en
nllaços. I a més
m a més éés l’aparell que dóna le
es
instru
uccions per pantalla del seguim
ment de la regularita
at mitjançant
texto
os i leds.
L’apaarell s’install·la de form
ma fàcil a l’’interior deel cotxe, am
mb un supo
ort
vento
osa. No requereix cap connexió
c
ellèctrica am b el cotxe, ni a les rodes
ni a laa bateria. Éss completa
ament wireless

Avan
ntatges p
per a l’esdevenimen
nt?
Aportta un plus d’emoció i el repte
e de pujar al podi a aquells pa
articipants que tenen ganes de viure
experriències en la conducciió però que alhora no eestan habitu
uats a la reg
gularitat dee precisió.
Incorpora esporrtivitat a l’eesdevenime
ent en tant que propo
orciona les mateixes
m
ccondicions tècniques a tots
els eq
quips participants pel què
q fa a apa
arells de navvegació i co
opilotatge.

Com
m es crono
ometra?
No existeix
e
cap
p sistema cronometrratge exterrn, de fet és
é el propi aparell Bluunik-RX qu
ue fa el con
ntrol i
comp
paració de lees mitjaness de regularitat imposaades amb le
es reals que ha fet el paarticipant.
Cada aparell Blu
unik-RX és l’encarrega
at d’emmaggatzemar le
es dades de control dde navegacció i regula
aritat,
duran
nt tots els ttrams i també durant tots
t
els enlllaços.

Com
m es puntu
ua?
Les dades
d
de seeguiment, o sigui la differència en tre teoria i realitat, ess descarregguen dels ap
parells Blun
nik-RX
amb un Màster i es bolquen a l’ordina
ador. Des d
de l’ordinador es confiigura segonns reglament i en resu
ulta la
puntu
uació de totts els participants.
Qui més
m bé segu
ueix la regularitat durant tot el traam menys punts
p
acumula.

Avan
ntatges e
en estructura tècnicca?
Alleugereix l’esttructura tèècnica i log
gística del cronometratge dura
ant l’esdeveeniment. No
N requere
eix la
instal·lació de T
Tics en puntts secrets nii requereixx cotxe esco
ombra per la recollida de temps.

Canvvis en alguns prepa
aratius de
e l’esdeveeniment?
Simp
plifica l’elab
boració del road-book
k del recorrregut. Dism
minueix l’exigència en lla precisió en
e medició de les
vinye
etes i no cal fer cap reco
orregut de cal·libració .
Requ
uereix un co
omissari am
mb un aparrell Màster per donar les
l sortidess de tram. D’aquesta manera ess dóna
un servei més attent als partticipants i es poden pe rsonalitzar les velocita
ats de regul aritat.
Requ
uereix un co
omissari en
n control-Sttop durant la ruta, per a fer la descàrrega auttomàtica de
e dades.

Avan
ntatges p
per als parrticipants?
Simp
plifica la pre
eparació de
els cotxes, ja que no rrequereix cap sistema de medicióó, ni instal·llació d’aparrell de
copilo
otatge de reegularitat.
Els paarticipants disposaran d’un apare
ell en el cotxxe per fer laa navegació
ó i seguir ell road-book
k, tant pels trams
com per
p tot el reecorregut dee l’enllaç.
Perm
met que cop
pilot i pilot intercanviïïn els seus rols, ja que
e no cal tenir coneixem
ments tècniccs de copilo
otatge
per a seguir les indicacions de regularittat.

Refe
erències
“Regu
ularity Exp
perience” és una nove
etat, el se u llançame
ent a nivell Europeu es va fer a Andorraa amb
L’Auttomòbil Clu
ub d’Andorra (ACA) i po
odem dir quue va tenir una
u molt bo
ona acceptaació.
Algun
nes de les notes de preemsa de l’AC
CA diuen:
09-09--2019: “Noveetat mundial: Regularity
R
Exp
perience, la noova categoria que ha creat Blunik per alss cotxes més esportius.
e
En el 48
4 Ral·li d’And
dorra Històric es produirà el
e debut munddial de la “Reg
gularity Experience”, la innoovació del 20119 que Blunikk aporta
al món
n de la regularritat. Blunik, marca
m
líder en
n instrumentss de mesuram
ment i cronometratge de prooves de regularitat, equipaarà a 46
equipss de la cita an
ndorrana amb
b el dispositiu
u Blunik RX. É
És intuïtiu i permetrà
p
gaudir de la condducció i, alho
ora, posar a prova
p
la
capaciitat de compeenetració de pilot
p
i copilot en
e aquest tipuus de competiició.”
15-09--2019: “La novva categoria “Sport
“
RX” ha
a satisfet els ddesitjos de to
ots, en oferir un
u sistema dee navegació fà
àcil de seguir per les
tripula
acions que, després d'aqueest debut, ha
a mostrat serr la solució per
p als pilots i copilots quee o bé entren en l'especiaalitat o
prefereixen un sisteema de mesu
urament de metres
m
que preesenti poca complicació en
n el seu maneeig i que els permeti
p
gaudir de la
me d'un ral·li que, un any mé
és, s'ha mostrrat molt del grrat dels particcipants.”
conducció i del ritm

Llegirr més a l’apaartat notíciees http://ww
ww.rallianddorra.com

