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Załącznik 1: Harmonogram rajdu
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RAJD RZESZOWSKI
Boguchwała, 30 września - 6 października 2015
5. Runda WRSMP 2015

Wstęp
Choć jeszcze nie opadł kurz na mazurskich szutrach, my szybciutko przenosimy się na
podkarpackie odcinki - zaczynamy Rajd Rzeszowski!
Luźne nawierzchnie okolic Mikołajek dostarczyły wirtualnym kierowcom i ich rajdówkom
niesamowitych wrażeń, nerwów i przygód. Czas jednak zmienić nastawy samochodów na
typowo asfaltowe, nie wolno też zapomnieć o odpowiednim chłodzeniu - tak silników, jak i
kabin. Jeśli bowiem wierzyć prognozom, czeka nas zdecydowanie najgorętszy rajd tego
sezonu, temperatura powietrza sięgnąć może nawet 40 stopni.
W tym roku Rajd Rzeszowski nieco zmieni swoje oblicze. Bazy imprezy nie będzie tym
razem stanowić Rzeszów,
a malownicza Boguchwała - niemal 6-tysięczna miejscowość, oddalona od stolicy
Podkarpacia o około 15 kilometrów.
Jest to spowodowane zapewne zlokalizowaniem odcinków specjalnych (zwłaszcza
pierwszego dnia) bardziej w okolicach Strzyżowa.
A skoro mowa o odcinkach specjalnych... Pierwszy dzień rajdu to 6 oesów w dwóch
pętlach. Po oficjalnym starcie w Boguchwale, załogi udadzą się na "Konieczkową",
następnie powalczą o ułamki sekund na odcinku "Wysoka", a pierwszą pętlę, jak również
cały dzień, zakończy debiutujący w podkarpackim klasyku oes "Glinik".
Drugiego dnia powrócimy do Powiatu Rzeszowskiego, by zmierzyć się ze znaną co
niektórym chyba aż za dobrze "Lubenią", wyznaczonym niemal "po sąsiedzku" odcinkiem
"Sołonka", a także rozgrywaną regularnie przez kilka ostatnich edycji Rajdu
Rzeszowskiego próbą "Pstrągowa". Tak, jak pierwszego dnia, odcinki będą przejeżdżane
dwukrotnie.
Nazwa rajdu nie jest jednak przypadkowa - najlepsi wirtualni rajdowcy w kraju odwiedzą
także i Rzeszów. Dla niektórych mogą to być całkiem miłe, mimo okrutnie wysokich
temperatur, odwiedziny. Na rzeszowskich ulicach nieopodal galerii "Nowy Świat" trzy
najlepsze załogi, zarówno w generalce, jak i poszczególnych klasach, zdobędą dodatkowe
punkty.
Ostatnia próba to już bowiem standardowo tzw. Power Stage.
Wszystkie informacje na temat tej rundy WRSMP znajdziecie w zakładce Aktualny Rajd tam także dzień przed rozpoczęciem rywalizacji pojawi się dokładny Itinerer z
harmonogramem imprezy. Zapraszamy wszystkich zawodników do rywalizacji - do końca
sezonu pozostało jeszcze pięć rund. To naprawdę wiele okazji do podreperowania swojej
sytuacji punktowej i odrabiania ewentualnych strat z pierwszej części sezonu.

Widzimy się na Rajdzie Rzeszowskim - gumowych drzew i przyczepności!

Regulamin Rajdu
Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Wirtualnych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski 2015.

Linki
•

Regulamin Ramowy WRSMP 2015 (link)

•

Biuro Rajdu (link)

•

Strona Rajdu – portal RBRCzech (link)

•

Odcinek Testowy – portal RBRCzech (link)

Warunki techniczne dopuszczenia do rajdu
•

oryginalna kopia Richard Burns Rally

•

połączenie internetowe (minimum 28,8 kbps)

•

zainstalowany oficjalny patch 1.02 do gry Richard Burns Rally

•

zainstalowany plugin RBR Tournament v.0.88 dla Richard Burns Rally (link)

•

zainstalowany dodatek SS Sieversdorf v1.1 (link)

•

zainstalowany dodatek SS Liptakov 1 (link)

•

zainstalowany dodatek SS Puy du Lac (link)

•

zainstalowany dodatek SS Bruchsal – Unteroewisheim (link)

•

zainstalowany dodatek SS Bergheim (link)

•

zainstalowany dodatek SS Strýčkovy - Zadní Poříčí (link)

•

zainstalowany dodatek SS Daniel Bonara v1.1 (link)

•

zainstalowany MOD Rajd Rzeszowski 2015 (link)

•

wykupiona licencja WRSMP 2015

Opcjonalne modyfikacje dopuszczone w rajdzie
Dopuszcza się używanie dodatkowych samochodów opartych na fizykach NGP i
homologowanych przez zespół RBR Czech.

Badanie czystości przejazdu podczas Rajdu
Komunikat dotyczący badania czystości przejazdu zostanie opublikowany w Biurze Rajdu.
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