11 de setembre de 2016

Andreu Ballbé, fundador i director general i Mª José Buján, Directora Comercial i Màrqueting de ChampionChip Catalunya

“60.000 corredors gaudeixen anualment
del nostre Xip Groc i participen en les
nostres lligues de curses per internet”
ChampionChip és una empresa especialitzada en el cronometratge de curses populars mitjançant xips. L’any passat van cronometrar a
Catalunya 250 curses, entre elles les d’El Corte Inglés, la Mercè, Bombers, Jean Bouin o la Marató de Barcelona. A més ChampionChip,
creada el 1994, fomenta l’aspecte social i lúdic del running mitjançant la seva xarxa social xipgroc.cat. A través d’ella es pot formar part de
diversos grups de corredors i participar en una lliga anual curses urbanes i una lliga trail de curses de muntanya com a novetat d’aquest any.

La Lliga
ChampionChip
2016
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La Lliga ChampionChip 2016 és
una competició d’inscripció gratuïta i calendari anual, dirigida exclusivament als corredors amb
Xip Groc, que agrupa les 160 curses populars més interessants
de Catalunya, amb distàncies de
10 quilòmetres, mitges maratons
i maratons. Les proves estan dividides entre les que puntuen senzill,
doble i triple. Segons el reglament,
a cada corredor se li puntuen les
seves millors 14 curses, entre les
quals hi ha d’haver 4 senzilles, 8
dobles i 2 triples.

-Sr. Ballbé, vostè és a més
d’esportista d’elit (plusmarquista espanyol de 800 metres
entre 1976 i 1980) informàtic.
Explíqui’ns com va néixer
ChampionChip.
El 1995, a la marató de Barcelona,
es va fer servir el sistema del xip lligat als cordons de la sabatilla per
primera vegada. Era un dispositiu
provinent d’Holanda amb un mecanisme molt senzill, que permetia
gravar el temps realitzat per l’atleta quan trepitjava la catifa sintètica,
només calia un bon suport informàtic. Ens va agradar i vam començar a utilitzar-lo per cronometrar
les curses. Aleshores vam anar creixent fins al moment actual en què ja
comptem amb més de 60.000 Xip
Groc donats d’alta a la nostra web;
som 10 professionals i cronometrem
més de 250 curses a Catalunya l’any.
-Quines avantatges tècniques
ofereix cronometrar amb la

tecnologia ChampionChip?
Les curses que cronometrem poden
ser populars, però els runners som
molt competitius i volem saber quines han estat les nostres marques i
les dels altres. La nostra tecnologia
de xips- ja sigui un xip groc (personal) a més del xip blanc (lloguer)
ambdos lligats a la sabatilla, o el xip
al dorsal; obtenint així les classificacions gairebé en temps real, des que
el corredor creua la línia de sortida i
arriba a la meta. A més també es po-
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den obtenir temps parcials perquè
el corredor sàpiga quina és la seva
evolució en les curses. Tots aquests
elements són de gran importància
per al corredor, el nostre usuari i
prescriptor, però encara més per als
nostres clients que són els organitzadors de les curses.
-Entrant més en detall en el Xip
Groc. On puc aconseguir-ho,
com funciona i quina avantatge
suposa per al corredor?
El Xip Groc es pot adquirir en algunes curses juntament amb la
inscripció, o es pot comprar en botigues especialitzades en running
per uns 18 euros (PVR). La relació
d’establiments està al nostre web.
És una espècie de DNI personal del
corredor que li permet, mitjançant
un codi associat al dispositiu, inscriure a totes les curses per internet,
amb descompte i sense haver de fer
cues. Amb el teu Xip Groc pots pertànyer a un club -ja hi ha més de 200
inscrits-, sortir sense cues a les curses i consultar, a través de la xarxa
social xipgroc.cat, el teu històric de
resultats des de 2011.
-Com ajuden des de ChampionChip als organitzadors de les
curses?

Els oferim serveis de cronometratge, gestió d’inscripcions, confecció
de dorsals personalitzats al màxim,
consultoria en l’organització de la
cursa, serveis de publicitat, gestió
de clubs i gestió de lligues de curses.
Cal afegir que comptem amb més
de 60.000 corredors propietaris del
seu “xipgroc”, 20.000 dels quals
molt actius, el que ens permet incrementar de mitjana fins a 500 corredors la inscripció a algunes curses;
per tant, simplifica la gestió als organitzadors i els garanteix un fluxe
d’inscripcions tan sols per utilitzar
els nostres serveis.
-Parlava de l’experiència de
ChampionChip com a consultors en l’organització de
curses…
Després de 20 anys som els líders
del sector per experiència i professionalitat, històricament gestionem
les curses catalanes més multitudinàries i exigents. Gràcies als nostres
equips i tecnologia, podem cronometrar curses de 500 fins a 80.000
corredors. A més, donada la nostra
experiència, actuem com a consultors davant els dubtes que ens plantegen els organitzadors. Hi ha molta
competència, s’organitzen centenars de curses, i no és fàcil organitzar una d’èxit i que perduri amb els
anys.
-Canviant de tema, han citat la xarxa social Xipgroc.cat.
Què és exactament?
El running és cada vegada més
una activitat social i Xipgroc.cat
és una plataforma dirigida a tots
els usuaris del nostre “xipgroc”,
a la qual es registren gratuïtament un cop han obtingut el xip.
Tot són avantatges. Hi ha un calendari de curses i Trails a la qual
poden inscriure fàcilment per internet. Poden participar en les
nostres lligues ChampionChip i
Trail per guanyar premis -més
de 150 a l’any incloses en diferents lligues-. A més, com ja vaig
comentar, poden consultar el seu
històric de des de 2011, així com
gràfiques de ritme, posicions relatives, millors marques, classificacions de les lligues, etc.
-Són corredors amb gran experiència... quin consell donaria a aquells que volen
començar amb el running?
Utilitzar una bones sabatilles,
d’almenys 100 euros, per evitar i

prevenir lesions, comprar-se un
Xip Groc i inscriure’s a una cursa
de 10 quilòmetres; per descomptat, també comptar amb una revisió mèdica completa depenent
de l’edat. Precisament acabem de
tancar un acord amb Ergodinámica Clínica perquè tots els nostres
usuaris puguin accedir a condicions avantatjoses en realitzar una
prova d’esforç. També recomanem buscar un grup que orienti les activitats, però tampoc és
molt important ja que per internet es poden trobar tot tipus d’entrenament per a aquells que volen
començar

Propera marca:
Curses de
muntanya i lligues
corporatives
El s Trail s o curses de muntanya c a d a ve g a d a te n e n m é s
èxit; ChampionChip organit za
l a Lliga Trail Kerzo 2016 que
consta de 20 proves de mitja
i alta muntanya. A més l ’staff
que dirigeix Andreu Ballbé
preveu organit zar en breu
una gran lliga de running per
empreses el s equips est aran
gestionats pel s departaments
de RRHH de les diferent s corp o r a c i o n s . Ta l c o m e n s e xp l i c a e l A n d re u B a l l b é , “ l e s
empreses estan promocionant
l ’activitat física del s seus empleat s perquè s’ha demostrat
q ue m i l lo r a e l re n d i m e nt l a boral , alhora que descendeixen les baixes l aboral s . Amb
l a l l i g a d ’e m p reses esp e re m
o bte n i r u n èx it e s p e ct acul a r
i una sana competició, ja que
vole m organit zar-l a p e r se ctors empresarial s”.

www.championchip.cat
www.xipgroc.cat

