






Zgodnie z regulaminem ACL wymagane są następujące aplikacje:

 Pit Lane Penalty (PLP) - aplikacja przyznająca kary za przewinienia w trakcie wyścigu.

Zbyt szeroki wyjazd za tor, ścięcie zakrętu, poszerzanie sobie wejścia w zakręt, czy np. przekroczenie prędkości w 

pitlane – to nad tym czuwa ta aplikacja, jest ona niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia sesji 

prekwalifikacji. Aplikacja ta również przyznaje kary podczas wyścigu.

 Ptracker - aplikacja pozwalająca na zapis na serwerze zewnętrznym szczegółów sesji, jak np

czas okrążenia.

Należy się upewnić, że aplikacja jest cały czas włączona podczas sesji prekwalifikacji, umożliwi to zapisanie 

czasu i liczby prawidłowych okrążeni w prekwalifikacjach

 Car Radar lub Helicorsa- radar pokazujący auta znajdujące się w pobliżu. 

Zalecamy Car Radar



Należy włączyć aplikację z rozwijalnej zakładki po prawej stronie.

Wyświetli się na chwilę okienko Pit Lane Penalty 1.22 by ACL

Aplikacja będzie nam pokazywać różne komunikaty:

- Cięcie toru,

- Limit cięć jaki nam pozostał,

- Kary przejazdu przez boksy.



Należy włączyć aplikacje z rozwijalnej zakładki po prawej stronie.

Wyświetli się okienko z czasami oraz stan aplikacji.

Niezbędny jest także ptracker popup i messages

Wyświetlają one komunikaty z serwera oraz chat w grze.



Okrążenie wykonane prawidłowo, brak cięć PLP.

Okrążenie wykonane nieprawidłowo, cięcie PLP.

Prawidłowe połączenie aplikacji z strackerem. (czasy okrążeń będą zapisywane na serwerze)

Nieprawidłowe połączenie aplikacji z strackerem. (czasy okrążeń nie będą zapisywane)

Trwa łączenie Ptrackera z Strackerem serwera. (czasy okrążeń nie będą zapisywane) 

Błąd aplikacji, wymagany restart aplikacji lub manualny restart (kliknąć myszką na aplikację wybrać „setup” 

a następnie „manual restart”)

Ważne oznaczenia ikon, aplikacji Ptracker

Aplikacja działa poprawnie i spisuje czasy tylko wtedy, 

gdy ikonka kropki i połączenia świecą się na zielono!



Aplikację aktywujemy z zakładki po prawej. 

Na moment wyświetli się radar określający 

nasze położenie.



Zalecane ustawienia aplikacji.



Główne zasady i przepisy - CRC
Organizacja CRC (Clean Racers Club) jest szanowana w społeczności wyścigów online, a zasady te uznane są za instrukcje, których powinniśmy się trzymać. 
Pomyśl, zanim obwinisz innych, wyścigi bywają intensywne, pełne współzawodnictwa i stresujące. Wypadki to część tych doświadczeń - często spowodowane 
są lagiem, dzwoniącym telefonem, czy przez osoby trzecie przeszkadzające graczom i przez wszystkie inne rzeczy, których nie mogą kontrolować. 

Prawdopodobnie najważniejsza zasada - uderzenie w samochód znajdujący się przed Tobą:
Obowiązkiem kierowcy jadącego z tylu jest, podjęcie wszelkich działań, ostrożności i odpowiedzialności, by nie wjechać w samochód z przodu.
Kierowca jadący z przodu nie może złośliwie, czy nieodpowiednio hamować ani zwalniać.

Kierowca ten ma jednak prawo być wolniejszym i używać dłuższej drogi hamowania, wcześniejszych punktów hamowania. Jest upoważniony by skręcać 
wcześniej lub później i zbliżać się do wierzchołka zakrętu wcześniej lub później. Ma prawo być niekonsekwentny i niepewny. 
Od kierowcy z tyłu wymagane jest by przewidywał możliwość, że kierowca z przodu może mieć dłuższą strefę hamowania. Powinien dostosować swoja jazdę 
zawsze zachowując odstęp. 
Upraszczając, jeśli jedziesz za kimś, Twoją odpowiedzialnością jest uniknięcie kontaktu. Kierowca przed Tobą nie musi Cię unikać. 

LINK: https://pl.lfsmanual.net/wiki/Zasady_CRC





















https://www.racedepartment.com/downloads/top-center-flags-for-vr.17416/

































