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Багато покупців системи Catapult мають значні вимоги. Вони вимагають не тільки загальну оцінку тренувального 
навантаження, а також більш деталізовану, відтворну і точну інформацію. Система дозволяє просунутися далі 
простого аналізу дистанції і швидкості, надаючи інформацію про прискорення, рухливість і тактичний аналіз. 
Catapult пишається тим, що здатна відповідати вимогам покупців, надаючи лідируючі технології по стеженню 
за тренувальним процесом спортсменів.

MinimaxV4 - це нове покоління GPS систем з відстеженням знаходження м'яча. Працездатність GPS системи 
поліпшена, що дозволяє не тільки отримувати інформацію по  діям що повторюються, але і точні дані по 
коротких індивідуальних спринтам, навіть якщо вони включають численні зміни напрямку руху. Поєднаний 
з SmartBall minimaxV4 являє собою останнє досягнення в командних системах контролю тренувального 
процесу спортсменів для проведення аналізу  фізичної підготовки і тактичного аналізу.

Нове покоління 10 Гц GPS пристроїв  
 Вимірює спринти з точністю до десятків сантиметрів.  
 Більш швидке з'єднання і роз'єднання в жорстких GPS середовищах.  
 Тривалий час роботи батарей. 
 Більш швидкий рівень зчитування даних магнітометром. 
 Доступ до онлайн системи управління даними Catapult Live.  

Нові можливості з minimaxV4:  
 Вимірюйте індивідуальні короткі відрізки з упевненістю. MinimaxV4 показує помилку

середньоарифметичного значення і розкид в межах 1-2% на 20 метрових спринтах. 
 Точно аналізуйте комплексні рухи, включаючи множинні зміни напрямку руху.  
 Точно вимірюйте пікову і поточну швидкості.  
 Вимірюйте прискорення і уповільнення з 10 вимірюваннями в секунду.

Використовуйте даний пристрій для оцінки ексцентричного навантаження і м'язової втоми. 
 Готовий до роботи з пристроєм SmartBall: 

-  аналізуйте володіння м'ячем і працездатність, коли Ваша команда атакує, 
порівняно з показниками у захисті; 

-  малюйте графіки володіння м'ячем;
-  зв'язуйте фізичну активність з ефективністю в грі і більш того ...  
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Значний стрибок у працездатності. Покращена точність. Більш швидкий рівень передачі даних. 
Незалежно протестований та валідований. Почніть отримувати реальну і точну інформацію 
про короткі і комплексні спринти, прискорення/уповільнення та тактичну інформацію. 
Сумісний з технологією SmartBall катапульти для аналізу володіння м'ячем і його використання.
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Порівняння з більш ранніми
моделями minimax при вимірюванн
20 метрового спринту.

20 м спринт, виміряний на 20,17 м з 
використанням minimaxV4, показує чіткий

вимір прискорення.  

Вимірюйте комплексні траєкторії з невеликими  
змінами рухів. Зображення реєстрації супутника 

зверху показує біг підтюпцем на стандартній 
стоянці автомобілів (2,5 x5, 5м). 

SmartBall відкриває новий діапазон можливостей 
для тактичного аналізу. Зверху показаний ланцюг

 володіння м'ячем для АФЛ.  
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Створюємо мистецтво з моніторингу тренувального процесу кваліфікованих 
спортсменів www.catapultinnovations.com!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технічні характеристики апаратної частини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minimaxV4
GPS пристрій Catapult G4 10 Гц з допоміжним блоком і 

поліпшеною точністю
Акселерометри 3D, +/‐6 г 100 Гц
Гіроскопи 3D, +/‐1000 градусів / сек 100 Гц
Магнітометри 3D 30 или 100 Гц
Частота серцевих скорочень Отримання даних з сумісних пристроїв Polar Рекомендуються T31 кодовані пояси
Пам'ять
Тривалість роботи батарей

1 Гб внутрішньої флеш пам'яті Приблизно 60 годин даних
6 + годин Літієві акумулятори з можливістю перезаряд

Розмір 19x50x88 мм Закруглена форма для безпеки 
та зручності використання

Вага 67 г
Аналіз володіння м'ячем Сумісний з технологією Catapult SmartBall На даний мом. тільки для вик. в АФЛ і регбі
Ремені кріплення Антибактеріальна тканина, оптимізована для 

вологих умов, Cooledge Silpure 
Доступні в розмірах 
від XXXXS до XL

Бездр. отрим. даних в реал. режим 2,4 Гц, 250 м діапазон, оновл. інформ. зі швид. 5 Гц
Водостійкий

Фіксація до 44 спортсменів одночасно
Захист від несприятливих умов
Використання всередині 
приміщення

Бездротові сенсори частоти серцевих 
скорочень і сенсори інерції

Пристрій можна доукомплектувати до 
Catapult GPS для викор. всередині приміщ.

Система сумісна із:

 Програмним забезпеченням для аналізу даних LoganPlus;
 Catapult Live з онлайн базою даних і завантаженням у віддаленому режимі;
 minimax 4 бездротовими ресиверами;
 minimaxX зарядним пристроєм;
 nanotrak!

Cooledge і Silpure є зареєстрованими торговими марками 
Томпсон Research Associates Inc, Торонто, Канада. 

Усі технічні характеристики можуть змінюватися без 
додаткового попередження.

Створюємо мистецтво з моніторингу тренувального процесу кваліфікованих
спортсменів www.catapultinnovations.com
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