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Nejlepší přístroj na trhu pro měření vzdálenosti 
do startovní linie 

Velocitek nyní přináší novou verzi produktu ProStart, která je speciálně 
navrhnuta tak, aby vám dala nejjednodušší a nejpřesnější informace o 
vzdálenosti vaší lodi do startovní linie. 

Nastavení startovní linie je velmi jednoduché, a lze ho vyzkoušet na 
ProStart online demo 

V momentě, kdy si označíte oba konce startovní linie bude ProStart, za 
použití nejnovější rozšířené WAAS GPS technologie,  ukazovat aktuální 
pozici vaší lodi do startovní linie. Měření probíhá 2x za vteřinu. 

 

Testování přístroje 
 
Přístroj prošel šestnácti měsíčním testováním při simulování extrémních 
podmínek. Byly vzaty do úvahy všechny možné podmínky a detaily 
běžného používání přístroje při jachtingu a nedošlo k žádným 
nesrovnalostem ani chybnému fungování. 

Přístroj fungoval bezchybně v každé situaci.  

 

 

Spolehlivé odpočítávání do startu  

Startovací signál je cestou k úspěšnému celkovému času vaší rozjížďky. 
S přístrojem ProStart, v momentě kdy uslyšíte nebo uvidíte startovací 
signál, stisknete tlačtko GUN / SIGNÁL. Pokud není časovač v provozu, 
zapne se. Pokud však je již zapnut sesynchronizuje se se startovacím 
signálem.  

Synchronizace na špatný signál ? Není problém; ProStart, během 
pokračujícího odpočítávání vteřin, nezávisle nastaví počet minut na 
čítači. 

Rychlost & kurz 
Základní funkce 

Deset vteřin po vašem startu se váš přístroj ProStart automaticky 
přepne do základního režimu, ve kterém ukazuje vaši GPS rychlost  
(SOG) a  kurz (COG). Přesnost a citlivost měření rychlosti dělá z přístroje 
ProStart nezávislý nástroj k optimalizaci rychlosti vaší lodi.  

Potože SOG a COG ukazují váš kurz nad tlačíkem ( tam, kde  je 
připevněna značka ), je ProStart extrémě silným nástrojem pro vylepšení 
vaší aktuální pozice v závodě.  

Proč ne VMG ? Automatický posun sledování 

Sledování posunu v přístroji ProStart je zamknuto na hlavní kurz vaší 
rozjížďky a poté ukazuje odchylky od tohoto kurzu pomocí  lehce 
čitelného grafu.   

Při změně trasy nebo obratu si to přístroj zaznamená, vynuluje graf a 
uloží a zamkne váš nový směr .  

A to vše 100% automaticky; nemusíte mačkat žádné tlačtko. ProStart 
stále uchovává na pozadí čísla tak, aby jste je kdykoli, když se podíváte 
na přístroj, viděli – uvidíte, zda ještě vepředu nebo pozadu.   

 

http://www.velocitek.com/prostart/demo/
http://www.velocitek.com/prostart/vmg/


 

 

 

 

 

Režimy 

Režim ZÁVOD: zobrazuje kurz, rychlost a ukazatel změny směru větru, 
aktualizováno každých 500 ms. Každý dílek změny směru větru 
reprezentuje 2,5 °  odchylky od  výchozího úhlu směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpětným ohlédnutím k vrcholu 

Nenajdete jednotlivé jachtaře, ať začátečníky nebo ostřílené 
profesionály, kteří by nevyrazily, aniž by věděli, jak rychle plují.   

S přístrojem ProStart můžete lehce zjistit vaše sezónní  absolutní 
maximum, rychlost vašich nejlepších průměrných 10 vteřin, a to pouhým 
stiskem tlačítka.  

Pro ilustraci, muž na fotce je  2 x 49er World Champion Nathan 
Outteridge, který pluje svou 11 stopou lodí rychlostí přes 30 uzlů. 

 
Nahrávání GPS dat  

Pro zjištění dat reálně stráveného času na vodě přístroj ProStart 
neustále nahrává vaši rychlost, směr a pozici pro běžící zálohu vašich 
posledních 30 hodin jachtingu. Při návratu na pevninu si můžete tato 
data stáhnout do svého počítače a vytvořit a přehrát animaci vaší trasy.  

 
 
 
 
 

 

  

Režim START: zobrazuje časovač, vzdálenost do startovní linie 
znázorněná sloupkovým grafem,  aktualizace každých 500ms. Každý 
segment grafu znázorňuje 10m.   

 

  


