Instrukcija kaip pradėti dalyvauti „e-LARČ“ čempionate:
Dėmesio: prieš startą nepamirškite perskaityti e-LARČ Reglamento ir jo priedų.

1. Failai
„RBR Pro“ platforma (tuo pat metu įrašoma ir čempionate naudojama „Richard Burns Rally“
platforma, atskirai įrašinėti jos nereikia)

2. Žaidimo instaliavimas
RBR Pro platformą rekomenduojame įsirašyti į laikmeną, kurioje yra bent 65 GB laisvos
atminties. Taip pat atminkite, jog teks palikti vietos naujų trasų bei automobilių instaliavimui.

3. Pasiruošimas dalyvauti čempionate
a) Kiekvienas dalyvis turi būti įsirašęs RBR Pro platformoje tik tuos automobilius, kurie turi
NGP 6 fizikas bei yra naudojami e-LARČ čempionate. Visų automobilių įsirašyti
neprivaloma – užtenka mažiausiai vieno, kuriuos bus dalyvaujama e-čempionate.
b) Dalyvis taip pat neprivalo įsirašyti visų trasų, galima įsirašyti tik tas trasas, kurios bus
reikalingos artėjančiam etapui. Kiekvieno etapo trasų sąrašas skelbiamas prieš etapo
pradžią oficialiame čempionato puslapyje.
c) Prieš pradedant varžytis virtualiose trasose, vairą naudojantis dalyvis žaidime turi nueiti į
Options/Controls/Filter Settings/Steering/Axis bei identiškai atlikti nuotraukoje matomus
nustatymus.

d) Dalyviams, kurie naudoja vairą, rekomenduojame naudoti 540 laipsnių vairo nustatymus.

4. Pradėjimas žaisti tinkle (online)
a) Kiekvienas dalyvis privalo užsiregistruoti čekų plugino tinklalapyje. Vartotojo vardas turi
būti tokiu formatu – VARDAS Pavardė arba PAVARDĖ Vardas. Prisiregistravęs, dalyvis
turi patvirtinti savo paskyrą - patvirtinimą gausite savo parašytame el. pašte.
b) Dalyvis turi paleisti RBR Pro aplikaciją, paspausti Start Game, eiti į
Options/Plugins/RBRPro Tournament/Online tournaments ir įvesti registracijos metu
pasirinktą vartotojo vardą bei slaptažodį. Įvedus prisijungimo duomenis, dalyviui belieka
pasirinkti turnyrą su etapo pavadinimu ir jis yra pasiruošęs startuoti.

5. Kita naudinga informacija
Išsami RBR Pro naudojimosi instrukcija:
Anglų kalba
Rusų kalba
P.S. Kaskart atsidarydami RBR Pro aplikaciją, patikrinkite ar nėra jokių atnaujinimų. Tai galite
matyti programos apatinėje juostoje. Jeigu atnaujinimai yra išleisti, prašome juos atsisiųsti.

Apie čempionato etapo eigą:

a) Pasirinkus turnyrą su etapo pavadinimu, sekančiame lange pasirenkame automobilį,
padangas bei iš anksto pasiruoštus automobilio nustatymus. Norint patekti į greičio ruožą,
reikia paspausti „Start Stage“. Nepamirškite pasirinkti to automobilio, kuriuos
registravotės čempionate. Automobilio keitimo procedūrai atlikti – vadovaukitės e-LARČ
Reglamentu.
b) Tarpuose tarp greičio ruožų būna serviso zonos su organizatorių numatyta trukme.
Serviso zonos metu galima atlikti automobilio nustatymus, tam reikia serviso zonos lange
spausti klavišą „S“. Atlikite kas reikalinga ir išsaugokite nustatymus tokiu pat
pavadinimu.
c) Jei startavus etape, programa nulūžta – norint sugrįžti į etapą, turi būti naudojama
"Request for tournament reset" funkcija. Tam reikia apsilankyti čekų plugino
puslapyje, susirasti turnyrą su etapo pavadinimu bei pagrindiniame jo puslapyje surasti
Request nuorodą. Atsidariusioje lentelėje turėsite užpildyti prašymą, nurodydami visas
aplinkybes. Priklausomai nuo čempionato Reglamente išvardytų aplinkybių, jums gali
būti suteikta galimybė sugrįžti į etapą nuo tos vietos, kur nutrūko žaidimas.

Viskas, jūs pasiruošę dalyvauti „e-LARČ“ čempionate!
Sėkmės!

