
 

Team City Challenge - ActionTrack 
 
ActionTrack on GPS-pohjainen sovellus, jonka avulla saat TCC-rastikartan, -navigoinnin ja rasti-infot 
suoraan puhelimeesi! Lisäksi joukkueet kirjaavat maaliin saapumisen 
 
Tarvitset puhelimeesi ilmaisen sovelluksen nimeltä ActionTrack . Näin saat sen käyttöösi: 

1. Asenna ActionTrack puhelimesi sovelluskaupasta (saatavilla Android ja iOS puhelimiin) 

 
2. Käynnistä ActionTrack 
3. Hyväksy kysymykset GPS-paikannuksesta, eläimiin 

törmäilyistä yms. 
4. Paina sovelluksesta Skannaa liittymiskoodi ja lue 

viereinen QR-koodi tai (avaa liittymislinkki saamastasi 
sähköpostista tai tekstiviestistä) 

5. Liity heti kisaan 
6. Kirjoita joukkueen nimeksi joukkueen numero 
7. Näyttöön ilmestyy punainen pallero, aktiviteetti 

avautuu kilpailuaamuna. 
8. Lähdön on tapahduttava lähtöpaikalta. Lähtöön 

tarvitset lähdön yhteydessä kuulutettavan lähtökoodin. 
 
Kilpailussa 
Kilpailun ollessa käynnissä ActionTrack näyttää sinulle muun 
muassa: 

● Rastien sijainnit ja vihjeet kartalla, opastus rastille tarvittaessa. 
● Rastiohjeet saapuessasi paikalle 
● Muiden joukkueiden sijainnit kartalla. Paina tätä nappia: 

   

Huom! Kun saavut rastille, älä paina “JATKA” ennen kuin olet huolellisesti lukenut 
rastin ohjeet / suorittanut rastin. Jatkaessasi rasti katoaa kartalta (olet suorittanut 
sen), etkä voi enää palata rastikuvaukseen. 

 
Maaliin saapuminen 
Lähtöpaikalle (koulukadun kenttä) aktivoituu maalirasti klo 14:00-16:00. Joukkue kirjaa itsensä maaliin 
saapuneeksi rastin kautta. Sovellus ilmoittaa, kun kirjautuminen onnistuu. Pidä huolta kirjautumisen 
onnistumisesta erityisesti, jos joukkueesi on sarjan kärkisijoilla. Maaliin rekisteröitymisen jälkeen 
suoritettuja rastipisteitä ei hyväksytä lopullisessa pistelaskussa. 
 
Kilpailun ollessa käynnissä ActionTrack näyttää sinulle muun muassa: 
 
ActionTrackin avulla voit myös: 

● Chattailla kisatoimiston kanssa sekä lähettää palautetta ja kuvia järjestäjille 
● Viestiä muiden kilpailijoiden kanssa avoimessa chattihuoneessa 
● Lukea kilpailun ohjeet ja säännöt (INFO-rasti lähellä lähtöpaikkaa) 

 
Huomaa, että ActionTrackin aktiivinen käyttö kuluttaa melko paljon akkua. Se käyttää GPS-paikannusta ja lataa 
tietoja kilpailusta. Lataa siis puhelimesi akku täyteen, nappaa vaikka llisäakku taskuun ja pidä ActionTrack 
suljettuna mikäli et sitä tarvitse. Aktiviteettiin liittymisen pystyy tekemään vain lähtöpaikalta. Aktivoi siis 
varalle useampi puhelin valmiiksi ja syötä niihin lähdössä kuulutettava lähtökoodi valmiiksi. Joukkueen 
nimenä käytettävä joukkueen numero voi olla kirjattuna useampaan puhelimeen.  
 

Hauskaa kisaa! 


