Open RBR-LT LRČ 2018

REGLAMENTAS

TURINYS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3

2. LRČ ETAPAI

3

3. LRČ VARŽYBŲ ETAPŲ VYKDYMAS

3

4. STARTINIS MOKESTIS LT ĮSKAITŲ DALYVIAMS

4

5. DALYVIAI, JŲ REGISTRACIJA ČEMPIONATE, KIEKVIENAME
ETAPE
6. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. STARTINIAI NUMERIAI. REKLAMA

4

7. LRČ VARŽYBŲ ASMENINĖS ĮSKAITOS

5

8. LRČ VARŽYBŲ KOMANDINĖS ĮSKAITOS

6

9. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS LRČ VARŽYBOSE

6

10.BAUDOS

6

11.APDOVANOJIMAI

7

5

2

ŠIAME REGLAMENTE VARTOJAMOS SĄVOKOS:
•

Dalyvis – Open RBR-LT LRČ varžybose dalyvaujantis asmuo
• „Enroll“ funkcija – tai tokia funkcija, kuri naudojama kaip registracija etapui
• Komanda – vieno pareiškėjo sportininkų grupė
• LARČ – Lietuvos automobilių ralio čempionatas
• „Pluginas“ – čekų gamybos papildinys, naudojamas Open RBR-LT LRČ varžybose.
• RBR-LT – ralio simuliatoriaus „Richard Burns Rally“ bendruomenė Lietuvoje, čempionato
organizatoriai
• RRK – RBR-LT ralio komitetas, nariai: Ignas Augustonis (čempionato organizatorius), Rally
Guru (RBR-LT savininkas), Vilius Šaltenis (RBR-LT narys)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
a) Čempionatas vykdomas ir koordinuojamas kartu su RBR-LT bendruomene bei UAB „Simuliatorių
akademija“.
Pagrindinis čempionato organizatorius ir koordinatorius: Ignas Augustonis, mob. +370 (617) 19533,
el. paštas augustonisignas@gmail.com
b) Čempionatas vykdomas pasitelkiant „Richard Burns Rally“ čekų gamybos papildiniu – pluginu.
c) Oficialios čempionato komunikacinių platformų nuorodos:
Facebook www.facebook.com/RBRLT/
Instagram www.instagram.com/rbr_lt/

2. LRČ ETAPAI
Etapas
Vieta
Ralis
Data (preliminari)
1
Utena
Winter Rally
2018 m. 02 01 d. – 06 d.
2
Kelmė
Rally Žemaitija
2018 m. 06 21 d. – 26 d.
3
Rokiškis
Samsonas Rally Rokiškis
2018 m. 08 09 d. – 14 d.
4
Elektrėnai
DHL Rally Elektrėnai
2018 m. 09 13 d. – 18 d.
5
Druskininkai
Rally Druskininkai
2018 m. 10 11 d. – 16 d.
Etapų pavadinimai gali keistis, priklausomai nuo realių etapų pavadinimo

3. LRČ VARŽYBŲ ETAPŲ VYKDYMAS
a) Etapai vyks po realaus LARČ etapo (organizatorius pasilieka galimybę keisti etapo laiką ar datą
atsižvelgiant ypač į šventes, iš anksto pranešęs).
b) Kiekvieno etapo maršrutinės kortelės bus skelbiamos oficialiame čempionato puslapyje.
c) Etapai bus sudaryti iš 1-2 virtualių ralio dienų (1 diena ketvirtadienis - šeštadienis, 2 diena
sekmadienis – antradienis)
d) GR (greičio ruožų) skaičius bus toks pats kaip ir realybėje vykusiame LARČ čempionato etape. Jei
tam tikri GR bus atšaukti realybėje, tie patys GR bus atšaukti ir šiame čempionate.
e) GR ilgis dėl ribotų trasų pasirinkimo galimybių, skirsis nuo realių LARČ etapų.
f) GR kelio danga ir oras sąlygos maksimaliai pagal žaidimo leidžiamas galimybes atitiks realių LARČ
čempionato etapų sąlygas.
g) Serviso zonos ir jų trukmė bus išdėliotos pagal realią LARČ etapo maršrutinę kortelę.
h) Etapai startuos kitą savaitę po etapo ketvirtadieniais 08:00 (GMT+2) ir baigsis antradienį 23:59
(GMT+2).
i) Etapuose galioja "Rally 2" taisyklė tik etapuose, sudarytuose iš 2 dienų.
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j) Prieš kiekvieno etapo startą, pirmadienį-trečiadienį bus vykdomi neprivalomi testiniai važiavimai
("Shakedown"). Testiniai važiavimai vyksta viename greičio ruože. Kiekvienas dalyvis galės įveikti
3 kartus testinį greičio ruožą.
k) Objektyvios techninės problemos (dingo elektra, antivirusinė programa, kompiuteris išsijungė
netikėtai, sugedo kompiuteris ar pan.), laikomos kritinėmis techninėmis automobilio problemomis,
lygiomis pasitraukimui iš etapo (DNF), ir svarstyti neteikiamos. Atskiru RRK susirinkimu gali būti
nuspręsta leisti tęsti etapą pilotui, kuris buvo išmestas iš žaidimo dėl čekų tinklalapio problemų
(neveikė čekų plugino serveris). Ir tik tuo atveju, jei pilotas negalėjo startuoti konkrečiame GR (ir
yra sąraše su prierašu: Did not start to SS #) arba jeigu vairuotojo laiko neišsaugo pluginas, arba kai
dalyvio žaidimas pats išsijungė be jo veiksmų, ir jis nėra nei tarpinių laikų lentelėje, nei "Did not
start on SS" ar "Crashed on SS" - jis turi pateikti pakartojimą techninei ekspertizei.
l) Startu laikomas momentas, kai dalyvis stoja prie starto linijos pirmame greičio ruože.

4. STARTINIS MOKESTIS LT ĮSKAITŲ DALYVIAMS
a) Kiekvienas dalyvis, norėdamas dalyvauti Open RBR-LT LRČ varžybų bet kokioje LT įskaitoje,
privalo sumokėti startinį mokestį – 5 EUR.
b) Starto mokestis pervedimas į nurodytą sąskaitą, reglamentro priede Nr.4.
c) Pasinaudojus starto mokesčio galimybe:
•

•

Dalyviai, kurie neturi galimybės dalyvauti čempionate iš namų, gali pasinaudoti galimybe
važiuoti dviejuose „Simuliatorių akademija“ filialuose – Vilniuje ir Kaune. „Simuliatorių
akademija“ kiekvienam dalyviui suteiks nuolaidas dalyvaujant tik čempionate. Visos taisyklės
kaip dalyvauti čempionate bet kuriame „Simuliatorių akademija“ filiale, čempionato reglamento
priede Nr.2.
Pretenduoja į prizus AWD LT, FWD LT, RWD LT ir Team LT įskaitose.

5. DALYVIAI, JŲ REGISTRACIJA ČEMPIONATE, KIEKVIENAME ETAPE
a) Vairuotojai turi būti užsiregistravę rbr.onlineracing.cz tinklalapyje, kad galėtų varžytis šiame
čempionate.
b) Vairuotojų vardai privalo būti tam tikru formatu: PAVARDĖ Vardas arba VARDAS Pavardė,
pavyzdžiui: JONAS Jonaitis, PETRAITIS Petras ir t.t. Dalyviams leidžiami ir slapyvardžiai, tačiau
jie privalo atitikti anksčiau minėtą formatą.
c) Dalyvis norėdamas užsiregistruoti į Open RBR-LT LRČ varžybas, privalo užpildyti ir išsiusti
vairuotojo registracijos formą.
d) Registracija į Open RBR-LT LRČ varžybas stabdoma likus dienai iki kiekvieno etapo starto bei
pratęsiama pasibaigus etapui.
e) Ketinantys etape (bet kuriame) važiuoti vienu IP (t. y. keli vartotojai iš vieno PC) būtinai privalo
prieš etapą pranešti organizatoriui ir išdėstyti priežastį el. laišku: augustonisignas@gmail.com
(išskyrus dalyvius, kurie dalyvauja čempionate bet kuriame „Simuliatorių akademija“ filiale).
f) Prieš kiekvieną etapą dalyvis, norėdamas jame startuoti, privalo padaryti „Enroll“ funkciją.
g) „Enroll“ funkcijos (Prieš kiekvieną etapą čempionato koordinatorius kiekvienam dalyviui atskirai į
el.paštą atsius etapo nuorodą, dalyvis turės pasirinkti su kokia mašina startuos ir kaip registracijos
patvirtinimą, paspausti „Enroll“ mygtuką). Registracijos į etapą terminas prasideda likus mėnesiui iki
etapo pradžios, baigiasi likus dienai iki testinių važiavimų (Shakedown) starto.

6. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. STARTINIAI NUMERIAI. REKLAMA
a) 2018 m. Open RBR-LT LRČ varžybų įskaitose leidžiama dalyvauti R5, R4, S2000, RGT, N4, R3,
R2, R1, S1600, L7, L9, H klasių automobiliams. Visų automobilių sąrašas yra nuolat skelbiamas ir
atnaujinamas čempionato reglamento priede Nr.1
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

Leistini automobilio nustatymai - tie, kurie daryti RBR meniu.
Sezono metu automobilį keisti galima 2 kartus.
Dalyvis, norėdamas pakeisti automobilį čempionato metu, privalo užpildyti formą.
Keičiant į kitos klasės automobilį, per ankstesnius etapus iškovoti ir sukaupti taškai yra išsaugomi.
Keičiant į tos pačios klasės automobilį, visi taškai yra išsaugomi.
Automobilis gali būti keičiamas tik laisvu nuo etapų metu bei privalo būti išsiusta automobilio
keitimo forma.
Suklydus ir startavus neteisingu automobiliu, reikia išeiti iš žaidimo ir pateiktį prašymą leisti
startuoti iš naujo. Tai padarysite rbr.onlineracing.cz tinklalapyje. Prisijungę prie svetainės ir
atsidarę ralio puslapį susiraskite nuorodą "Request for tournament reset". Prieš išsiųsdami
pakartotinio starto prašymą turite su savimi turėti greičio ruožo, iš kurio išėjote, pakartojimą (replay),
Juos galima rasti žaidimo direktorijoje, Replays aplankale.
Automobilių startiniai numeriai, reklamos, vairuotojų vardai ir pavardės privalo atitikti schemą
(čempionato reglamento priedas Nr.3), tačiau jie nėra privalomi (jei norite, kad jums tai viską atliktų,
kreipkitės į augustonisignas@gmail.com).
Prieš kiekvieną etapą, likus dienai iki testinių važiavimų (Shakedown) starto, bus skelbiama starto
tvarka (startiniai numeriai) čempionato komunikacinėse platformose.
Starto numeriai skirstomi pagal rezultatus čempionate. Pirmajame etape numeriai bus skirstomi pagal
realų dalyvių greitį.

7. LRČ VARŽYBŲ ASMENINĖS ĮSKAITOS
Open RBR-LT LRČ varžybų asmeninės įskaitos, kuriose dalyvauja visi dalyviai:
Įskaita

Klasės

LRČ 1

R5, R4, S2000

LRČ 2

N4

LRČ 3

R5, R4, S2000, N4

LRČ 4

R1, R2, R3, L7, S1600

LRČ 5

RGT , L9

LRČ 6

R1, R2, R3, L7, S1600, RGT, L9

Open RBR-LT LRČ varžybų asmeninės įskaitos, kuriose gali dalyvauti tik Lietuvos piliečiai:
Įskaita

Klasės

AWD LT

R5, R4, S2000, N4

FWD LT

L7, S1600, R3, R2, R1

RWD LT

RGT, L9

8. LRČ VARŽYBŲ KOMANDINĖS ĮSKAITOS
a) Čempionate bus vedamos dvi komandinės įskaitos: Teams International ir Teams LT.
b) Teams International įskaitoje komandose nariai gali būti visų šalių piliečiai.
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c) Teams LT įskaitoje komandose nariai privalo būti tik Lietuvos piliečiai.
d) Komanda norėdama dalyvauti komandinėse įskaitose, privalo užpildyti komandų įskaitų
registracijos formą.
e) Komandos nariai būtinai turi būti pateikę vairuotojo registracijos formą ir turėti galiojančias
licencijas.
f) Komandoje gali būti 2-5 pilotai imtinai.
g) Komandos nariai gali pasirinkti skirtingus automobilius.
h) Komandos sudėtį galima keisti viso sezono metu (tik ne etapo vykdymo metu) iš anksto pranešus
organizatoriui (adresu: ignas@rbr-lt.com).
i) Komandos sudėtį galima keisti ne daugiau 3 kartus per sezoną.

9. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS LRČ VARŽYBOSE
a) Taškai kiekvienose asmeninėse įskaitose skaičiuojami taip:
1 vieta – 25 taškai 6 vieta – 8 taškai
2 vieta – 18 taškų 7 vieta – 6 taškai
3 vieta – 15 taškų 8 vieta – 4 taškai
4 vieta – 12 taškų 9 vieta – 2 taškai
5 vieta – 10 taškų 10 vieta ir tolimesnės vietos – 1 taškas
b) Už laimėtą „Power Stage“ greičio ruožą, čempionato dalyviams kiekvienose asmeninėse
įskaitose pridedami papildomi taškai:
1 vieta – 5 taškai
2 vieta – 4 taškai
3 vieta – 3 taškai
4 vieta – 2 taškai
5 vieta – 1 taškas
c) Komandai taškus pelno du greičiausi komandos pilotai. Jų taškai (asmeninės įskaitos) yra
sudedami ir įrašomi į lentelę.
d) Paskutiniame Open RBR-LT LRČ varžybų etape bus taikomas 1,5 taškų koeficientas.

10.BAUDOS
a) Neleistini kartotiniai važiavimai - panaikinamas etapo rezultatas, aptikus dar sykį - diskvalifikacija
visam sezonui.
b) Dalyvavimas keliais slapyvardžiais - diskvalifikacija visam sezonui.
c) Dalyvavimas už kitą dalyvį – diskvalifikacija abiem dalyviams visam sezonui.
d) Bet koks keiksmažodis komentaruose turnyro metu – RRK sprendimas.
e) Jei dalyvis neįvykdė 5. e) punkto reikalavimų, dalyvių rezultatai pasiekti vienodu IP adresu yra
diskvalifikuojami tame etape.
f) Bet kurio pažeidimo pasikartojimas kitame etape yra baudžiamas didinant nuobaudą pagal RRK
sprendimą.

11.APDOVANOJIMAI
a) AWD LT, FWD LT. RWD LT ir Teams LT įskaitų prizininkai apdovanojami prizais.
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