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Załącznik 1: Harmonogram rajdu
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RAJD BARBÓRKA WARSZAWSKA
Warszawa, 11 – 17 stycznia 2017,
1 -7 luty 2017 Ogólnopolskie Wirtualne Kryterium Asów 2016

1. Wstęp
Najwyższa pora odstawić niedojedzone wigilijne resztki i zadbać o to by w Sylwestra zrzucić jak
najwięcej zbędnych kilogramów, po to aby już niedługo móc zmieścić się w kombinezon odwieszony na
haczyk pod koniec sezonu 2016, bo jeszcze została nam do przejechania - Jedyna - Niepowtarzalna słynąca z Niesamowitej atmosfery Barbórka Warszawska 2016. Także proszę dopieszczać schowane w
garażach cudeńka lub też odwiedzić wypożyczalnie w celu odpicowania swojej wymarzonej rajdówki.
Na 6 odcinkach specjalnych rywalizować będziemy o możliwość wystartowania na Wisience na torcie jaką jest Kryterium Karowa, która jak zawsze przeznaczona jest tylko dla najlepszych z najlepszych.
Pogoda w tym roku nie zamierza nas rozpieszczać, ma być szaro - buro i ponuro, a do tego deszczowo,
więc na pewno będzie ślisko, mamy jednak nadzieję, że nie popsuje wam to nastrojów i z uśmiechem
stawicie się na starcie ostatniego rajdu organizowanego w sezonie 2016 przez ekipę E-Rajdy.
W tym roku, aby podnieść poziom rywalizacji, postanowiliśmy aby Rajd Barbórki Warszawskiej był tak
jak jest to w jego realnym odpowiedniku dostępny dla wszystkich kierowców, którzy tylko zechcą wziąć
w nim udział, także zapraszamy gości z zagranicy.
Przypominamy też, że od nowego roku będą dostępne nowe fizyki i na nich też wystartuje zarówno
Rajd Barbórki Warszawskiej jak i Kryterium Karowa.
Życzymy wszystkim powodzenia i świetnej zabawy.
Do zobaczenia na trasie!

2. Regulamin Rajdu
Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Rajdu opublikowanym w dziale Aktualny Rajd
na portalu E-RAJDY.PL (LINK).

3. Linki
 Biuro Rajdu (LINK)
 Odcinek Testowy – portal RBRCzech (LINK)
 Rajd Warszawska Barbórka – część zasadnicza – portal RBRCzech (LINK)
 Kryterium Karowa – portal RBRCzech (LINK)
 Film instruktażowy przejazdu odcinka Karowa – portal YouTube (LINK)

4. 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 Sosnova 2010 (LINK)
 zainstalowany dodatek SS RSI Slalom gegeWRC (LINK)
 zainstalowany dodatek SS FSO Zeran - Warsaw (LINK)

5. Warunki techniczne dopuszczenia do Kryterium Karowa
 warunki wymienione w punkcie 4. Itinerera, a ponadto
 zainstalowany dodatek Karowa 2009 (LINK)
 uzyskanie hasła do rajdu przesłanego przez Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu
RBRCzech

6. Opcjonalne modyfikacje dopuszczone w Rajdzie
Dopuszcza się używanie dodatkowych samochodów homologowanych przez zespół RBR Czech.

7. Badanie czystości przejazdu podczas Rajdu
Komunikat dotyczący badania czystości przejazdu części zasadniczej Rajdu zostanie opublikowany w
Biurze Rajdu.
Badanie czystości przejazdu Kryterium Karowa dotyczy wszystkich zawodników, którzy w nim
wystartują.

8. Schemat przejazdu odcinka Karowa

. Start, jazda pod górę do mostu, wjazd pod lewe przęsło, nawrót w prawo pod mostem, zjazd w dół do beczki (po lewej stronie
wysepek na jezdni)

. Nawrót co najmniej 540⁰ w prawo na beczce, jazda pod górę do mostu, przejazd pod prawym przęsłem, jazda do górnej beczki,
nawrót co najmniej 180⁰ w prawo na beczce

. Zjazd w dół, przejazd pod lewym przęsłem mostu, zjazd w dół do beczki (po lewej stronie wysepek na jezdni), nawrót co najmniej
450⁰ w prawo na beczce, meta lotna, meta stop

UWAGA! Prosimy pamiętać, iż Karowa jest odcinkiem wyjątkowym, o niepowtarzalnej atmosferze. To
oznacza bezpośrednią bliskość fanów, oddzielonych od pędzących aut jedynie wątłymi barierkami, jak
również stojących niemal bezpośrednio na trasie przedstawicieli mediów. Każde wypuszczenie auta
poza optymalny tor jazdy może się więc skończyć „czerwonym ekranem” i związaną z nim solidną karą
czasową. Protestów dotyczących tego typu kar Organizator nie będzie rozpatrywał.
Bardzo istotne jest również pokonanie trasy w sposób zgodny z zaprezentowanym powyżej schematem i
filmem instruktażowym dostępnym na profilu E-RAJDY.PL na portalu YouTube (link powyżej). Każde
odstępstwo od założonego toru jazdy może oznaczać karę czasową nałożoną przez plugin oraz możliwość otrzymania „taryfy” od Organizatora. Z kolei nieprawidłowe objechanie beczki oznaczać będzie
30-sekundową karę czasową nałożoną przez Organizatora. Wszystkie przejazdy Pani Karowej będą weryfikowane, więc lepiej nie zapomnieć o zgodnym ze schematem objeżdżaniem beczek.
Oczywiście większa liczba „kręciołków” na obu beczkach jest mile widziana! W końcu nie po to mamy
do dyspozycji najsłynniejszy odcinek specjalny w Polsce odwzorowany tak perfekcyjnie, z tak uwielbianymi przez wszystkich beczkami, żeby tego faktu nie wykorzystać! 
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