
CHIP DESCARTÁVEL

O chip de cronometragem esportiva (Tag) 
revolucionou as provas de corrida de rua tornando-
se item indispensável, mesmo nos eventos de 
pequeno porte. É difícil imaginar a realização 
destes eventos sem o suporte oferecido pelo 
conjunto de equipamentos denominado kit de 
apuração. É através da cronometragem esportiva 
que os atletas são classificados quanto à posição 
geral, gênero (masculino e feminino), naipe e 
categoria (faixa etária).

O chip descartável chegou para reduzir os custos 
do organizador. Quando escolhido esse tipo 
de tecnologia, o chip é entregue na véspera do 
evento. Geralmente são distribuídos nos dias que 
precedem a prova, dentro do kit de participação 
(kit atleta). Optar pelo chip descartável dispensa a 
tenda de distribuição no dia da prova, o que reduz a 
quantidade de Staffs, aperfeiçoa a logística, eleva 
as condições de viabilidade técnica e promove 
comodidade aos atletas inscritos.



CRONOMETRAGEM
ESPORTIVA

A Chip Prime – Cronometragem Esportiva, empresa 
100% brasileira, é completa no seguimento de 
apuração eletrônica Nossos equipamentos são 
compostos por computadores, impressoras, 
baterias, cronômetro profi ssional, leitoras de chip, 
cabos de conexão, software, programa de apuração, 
antenas de chão (piso), antenas suspensas (laterais), 
suportes de antenas, maletas profi ssionais, chip 
descartável (uso único), chip retornável, número de 
peito personalizado, fi lmadora e tenda de apoio.

Somos o diferencial para o seu Evento Esportivo, 
seja ele de pequeno, médio ou grande porte Atuamos 
nas modalidades de corrida de rua, triathlon e todos 
os tipos de provas em mar aberto.

Oferecemos dois sistemas completos para cada 
prova, o que eleva ainda mais a segurança dos 

A Chip Prime – Cronometragem Esportiva fornece 
número de peito confeccionado em material a 
prova d’água e resistente ao manuseio. A qualidade 
da impressão permite a elaboração e criação de 
layouts coloridos ou preto e branco. Além disso, 
itens opcionais são aplicados de acordo com a 
necessidade do evento (guarda volume, kit lanche, 
medalha e sorteio).

Uma das contribuições do participante para com 
a Organização do Evento é o comprometimento 

serviços prestados e garante a satisfação dos 
atletas em tempo real. Disponibilizamos backup 
e salvamos os arquivos em três compartimentos: 
pendrive, leitor e computador.

Realizamos a impressão simultânea dos resultados 
para acelerar a cerimônia de premiação, e 
enviamos com brevidade o arquivo para o e-mail 
da organização. Na sequência, o Resultado Ofi cial 
é divulgado no site   da Chip Prime.
*Para fi ns de apuração/contestação, todos os atletas são 
fi lmados ao cruzar a linha de chegada.

NÚMERO DE PEITO

em não infligir às regras do Regulamento Ofi cial 
do Evento, o que garante melhor apuração dos 
resultados e rapidez na divulgação/premiação. 
Apesar de banalizado por alguns atletas, o número 
de peito é pessoal e intransferível.

A utilização do numero de peito deve ser de interesse 
do atleta, tão quanto da organização. Em caso de 
urgência/emergência, esse item pode ajudar a 
salvar vidas e identifi car dados complementares 
imprescindíveis para execução dos primeiros 
socorros. Afi nal de contas, o número é elaborado 
com base no formulário de inscrição.

Em caso de falha no chip eletrônico, seu resultado 
poderá ser analisado através do vídeo captado 
no evento. A Chip Prime preocupa se em fi lmar e 
disponibilizar a fi lmagem para fi ns de apuração.

Personalizar o lote de númervo de peito é outro 
recurso ao seu alcance. Você pode acrescentar a 
sua marca ou de seus patrocinadores. Com certeza, 
o seu evento fi cará ainda mais sofi sticado.
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