
Nastavení mobilu,  

který má posoužit jako trackovací zařízení během dlouhého závodu 

Váš mobil má během delšího závodu (hodiny, dny) posloužit jako spolehlivé trackovací zařízení a 

posílat polohy během závodu. Přitom mobil musí spát a být uložen někde v batůžku, nebo v holderu.  

1. Stáhněte si Apku Orgsu Tracking. 

 

Nyní je nutné se ujistit, že váš mobil má nastavené obecné věci jako  

a. je nabitý na max. 

b. povolená data 

c. není připojen k internetu přes WIFI 

d. povolené nabírání GPS poloh 

e. vypněte všechny aplikace v mobilu, ponechte pouze Orgsu tracking 

f. pokud budete během závodu potřebovat nějakou jinou apku, tak ok, ale pak ji zase 

prosím vypněte, abyste šetřili baterii 

to jsou obecné a celkem jasné věci. Operační systémy v různých zařízeních se ale všemožně snaží 

šetřit baterii a každý to dělá lehce jinak. Proto je nutné manuálně nastavit takové prostředí, které 

zajistí, že i v době spánku, kdy hodiny poběžíte, bude apka posílat polohy a baterie to vydrží, k tomu 

je potřeba nastavit toto: 

2. Nastavte si váš telefon 

Android (starší verze Androidu budou mít obrazovky lehce jiné, ale logika je stejná) 

Klikněte na settings, klikněte na device care - batery - power mode - high performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nastavní Battery- Power mode musíte nastavit High 

Performance, tak jak ukazuje obrázek vpravo: 

 

 



 

 

Dále v nastavení Battery - App power management zadejte 

Adaptive batery off a Apps that won't be put to sleep 

přidejte Orgsu Tracking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto nastavení dovolí vašemu zařízení, aby spalo během 

závodu ale přesto aby apka posílala vaše polohy během 

spánku. 

 

 

iOS/pro telefony Apple 

1. Když se poprvé zalogujete do aplikace (pomocí kódů které najdete 

v dalším odstavci), povolte jak mobilní data, tak přístup k poloze když vás 

apka vyzve. Pro polohu zaklikněte Vždy. 

2. Potom v Nastavení najděte ORGSU Tracking apku. Klikněte na ni a v jejím 

nastavení se presvědčete, že: přístup k mobilním datum je zapnut, 

Aktualizace na pozadí je zapnuta a Poloha je v režimu Vždy. 

3. Před závodem si úplně nabijte telefon a vypněte Úsporný režim pro 

baterii. 

 

 

3. Otestujte si, že vám to správně funguje  

Zadejte do Orgsu Tracking Apky tyto přihlašovací kódy: 

Race ID:  ZC8NWCLD 



BIB:    vyberte si startovní číslo od 1 do 3 

Private key:  111111 

Zkontrolujte, že apka nabrala a odeslala polohu (hodnoty Gathered a Sent se zvýšily na 1 a 

více. Nyní bude apka každé 3 minuty (tak je tento testovací závod nastaven. V reálném 

závodě mohl pořadatel v Orgsu adminu nastavit jiný interval. Uspěte displej a nechte mobil 

nějakou dobu spát, aby měl ale normální přístup k GPS signálu.  

Po nějaké době si zkontrolujte na této stránce, že se vaše polohy objevují v intervalu cca 3 

minut:  https://www.orgsu.com/cs/test-tracking-apky 

 

4. Odhlašte si apku (log off) a počkejte 

až vám pořadatel závodu zadá oficiální přihlašovací kódy k závodu a vaše skutečné 

startovní číslo.  

 

Login do appky pro reálné závody: 

PRIVATE KEY: 123456 

Maraton:  

 

  

https://www.orgsu.com/cs/test-tracking-apky


Půlmaraton: 

 

 

Young Guns: 

 

 

Maraton Freestyle: 

 



 

Půlmaraton Freestyle: 

 


