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VIRTUAL SPORT EVENTS

POWERED BY

APP-INSTRUCTIE
Ook te 

koppelen met 
jouw eigen 

sport tracker

Download de APP Racemap via Google Play of de App Store
Stap 

1
✓ Tijdens de Challenge loop je in principe altijd met jouw smartphone. Loop je liever 

met jouw eigen sport tracker, dan kun je jouw run achteraf éénvoudig via een GPX-

bestand in de Racemap uploaden en synchroniseren.

✓ Geef toestemming aan de app om jouw locatie altijd te zien, ook buiten gebruik van de 

app

✓ Loop 100 tot 200 meter extra om zeker te zijn van een finishtijd, GPS registratie met 

apps is niet 100% nauwkeurig

✓ Zet de schermbeveiliging van jouw smartphone uit

!



OVERZICHTSPAGINA

Via het potlood wijzig jij jouw persoonlijke gegevens.

Via deze pijl Ga je naar het scherm om jouw tracking sessie te starten.

Via ‘Watch now’ zie je realtime de deelnemers, die op dat moment hun evenement 
voltooien. 

Klik op de groene button

KLIK OP DE UNIEKE EVENEMENT URL-CODE IN DE 
NIEUWSBRIEF

Controleer jouw naam en startnummer of vul die in indien niet zichtbaar 

Klik op ‘Activate live tracking’. 

NB. Jouw tracking sessie start hierdoor nog niet!

✔Zet jouw schermbeveiliging uit.Stap 
2



LET OP! 
Druk pas op pauze (= stop) als jij de afstand volledig hebt volbracht. Loop ca. 200 meter extra 

voor de zekerheid. Als de GPS van de app net minder heeft gemeten, wordt de finishtijd niet 

geregistreerd. 

Heb je een langere afstand afgelegd dan jouw inschrijving? De app berekent jouw eindtijd voor 

de door jouw ingeschreven afstand. 

Schakel jouw locatievoorzieningen weer uit, zodat de app jouw dagelijkse bewegingen niet 

meer volgt! !

Stap 
3

START / STOP LIVE TRACKING

Zet energiebesparende stand uit 

Via de PLAY button start je jouw tracking 

Via de PAUSE button stop je jouw tracking 

Bekijk de voortgang van jouw evenement(en)✔



Stap 
4

Om jouw GPX bestand te kunnen uploaden 

van jouw sport tracker naar de Virtual AP 

moet je een aantal zaken bij de hand hebben:
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Jouw unieke App-Key nummer

Virtual AP Running Challenge 2020

Jouw  startnummer

Jouw  naam of alias

GPX-bestand van jouw run



Om jouw GPX bestand te kunnen uploaden 

van jouw sport tracker naar de Virtual AP 

moet je een aantal zaken bij de hand hebben:
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Jouw unieke App-Key nummer

Virtual AP Running Challenge 2020

Jouw  startnummer

Jouw  naam of alias

GPX-bestand van jouw run


