HUMDA OPEN Szabályzat
Aki részt kíván venni minősítő versenyen, annak a szervezők felé a meghatározott
módon és a megadott honlapon kért adatok (személyes adatok, PSN/SEN ID,
elérhetőség) megadásával kell jelezni a részvételi szándékot. A versenyhez
szükséges megfelelő minőségű internetkapcsolat, Gran Turismo Sport szoftver, illetve
PlayStation4 / PlayStation5 játékkonzol, valamint ezen eszközön érvényes
PlayStation+ szolgáltatással rendelkezni.
A részvételi szándéknyilatkozat elküldésével minden, a minősítő versenyen részt venni
kívánó személy automatikusan elfogadja azt, hogy a megadott módon és időszakon
belül előzetes online kvalifikáción vesz részt, a futamon pedig a csoportbeosztás
alapján legalább 2 órával a futam kezdete előtt önállóan bejelöli a kiírásban szereplő
HOST-ot.
A minősítő versenyek kezdő időpontja alapesetben vasárnap 18:30. A jelentkezés
mindig az adott héten Hétfő 00:00 - Szerda 24:00 óra között lehetséges, az online
kvalifikáció pedig az adott héten Hétfő 09:00 órakor (az új Daily versenyekkel egy
időpontban) kezdődik és Csütörtök 22:00 órakor kerül lezárásra.
A minősítő futamokon az előzetesen meghirdetett online időmérőn elért eredményeket
a GTSH-Rank ranglista motor jeleníti meg és mutatja az adott fordulóba jelentkező
versenyzőket, a verseny napján pedig a csoportbeosztást.
A versenyszabályzat és a pontozási rendszer az ROH által meghatározottaknak
megfelelő (ROH Versenyetikett és ROH Pontrendszer).
A részvétellel kapcsolatban az 1. számú mellékletben foglaltak az irányadóak.
A minősítő futamokon való részvétellel a jelentkező garantálja azt, hogy saját accounttal (PSN/SEN ID) vesz részt az adott fordulóban, melyet az aktuális kiírásban szereplő
autóval kell teljesítenie.
Az „account sharing” (másik személy accountjával való indulás) szigorúan tilos
és azonnali kizárást eredményez!
Az „A” lobby-ba (alapesetben TOP14) bekerült versenyzőknek a szervező által
megadott feltételeknek megfelelő livery-vel (autófestéssel) kell részt vennie a
versenyen. A livery megosztása kötelező, annak letöltését lehetővé kell tenni a
szervező által megadott módon, melynek elmulasztása, illetve nem megfelelő livery
használata kizárást vonhat maga után. A „gépátvétel” minden szombaton 20:00-ig
történik.
A minősítő versenyeken a versenyzők külön kiírásban meghatározott pontrendszer
alapján kerülnek pontozásra az adott verseny, illetve kiemelt élő/online eseményeknek
megfelelően.

Részvételi feltételek:
•
•
•
•
•
•

érvényes MAGYAR PSN (SEN) ID
meghatározott időintervallumban érvényes megfutott idő
részvételi szándék megerősítése futamonként a meghatározott módon és
határidőig
kérés esetén magyar állampolgárságot igazoló érvényes okirat színes,
megfelelő minőségű másolata
szervezők által meghatározottak, illetve a versenyszabályok betartása
PlayStation4 vagy PlayStation5, Gran Turismo Sport szoftver, illetve érvényes
PS+ előfizetés

Kérés esetén a 18 év alatti személy részvétele a magyarországi lakóhely mellett a
törvényes képviselő írásos engedélyével lehetséges.
Az ROH az eseményről az „A” lobby-ban élő Facebook – esetenként YouTube –
közvetítést, a weboldalon pedig eredmény tabellát, illetve további tartalmakat biztosít.
Üdvözlettel:
Németh András
Versenyigazgató

email: andras.nemeth@raceonlinehungary.net

1. sz. melléklet
Versenybeállítások és versenyzői tájékoztatás
Az előzetes online időmérőn, illetve a versenyeken kizárólag olyan személyek
vehetnek részt, akik a megfelelő regisztrációt követően a feltételeknek megfeleltek és
nem állnak fent a versenyszervező részéről kizárás alatt, valamint regisztrációjukkal
egyben teljes mértékben elfogadják és tiszteletben tartják a szervezők szabályait és
döntéseit.
A meghatározott időintervallumokban futó online kvalifikáció eredménye alapján
történik a csoportbeosztás a futamokra.
A lobby-ba történő belépés olyanok számára lehetséges, akiknek a HOST a barátlistán
van. A lobby-ban a HOST utastásait mindenki köteles betartani. A versenyekre a
megadott időpontig be kell lépni, ennek elmulasztása akár kizárást is vonhat maga
után. Aki rossz, vagy nem megfelelő internetkapcsolat miatt veszélyezteti a verseny
megrendezését, az nem tud részt venni a futamon.
Az „A” lobby-ban az élő közvetítésre tekintettel a „Chatfal használata TILOS az arra
vonatkozó utasítás után. Akinek technikai problémája akad, az a „!” (felkiáltójel)
egyszer történő beírásával jelzi, a HOST pedig dönt és kiírja a „RESTART” üzenetet
annak elrendelése esetén. Ekkor mindenki köteles haladéktalanul a lobby-ba kilépni.
Amennyiben a HOST-nak a versenyzők felé utasítása van, azt szintén kiírja, annak
betartása kötelező érvényű.
A „Restart” - technikai gond, vagy baleset miatt - egy alkalommal rendelhető el, illetve
futamokon az 1. kör alatt történő tömegbaleset esetén, ekkor mindenki köteles
haladéktalanul a lobby-ba kilépni. Tömegbaleset: amelyben legalább három különböző,
a baleset bekövetkezésében nem vétkes személy esetében jelentős hátrány
következik be. A verseny közben való kilépés nem megengedett, az – különösen az
élő közvetítéssel érintett lobby esetében – szankciót von maga után.
A versenyeken az FIA szabályzatában meghatározott, illetve a Gran Turismo Sport
„Racing Etiquette” menüpontban található magatartási szabályok az irányadóak,
kiegészülve az online versenyeken gyűjtött tapasztalatokkal. A pályán történő
esetleges szabálytalanság esetén figyelmeztetés, időbüntetés, kiemelkedően súlyos
esetben pedig akár a futamról történő azonnali kizárás kerül kiszabásra. A nem
megengedett magatartás kivizsgálása és elbírálása a futam közben, illetve az
érintettnek az adott minősítő versenynapon alapesetben 20:30 óráig a
racecontrol@raceonlinehungary.net címre e-mail-ben történő kezdeményezésére a
jelentésére történik a sérelmezett esemény lobby, futam, kör, kanyar, és okozó
megnevezésével. A későn érkező, vagy pontatlan bejelentések nem kerülnek
kivizsgálásra. A kivizsgált események a büntetéssel együtt kiírásra kerülnek az ezzel
kapcsolatos felületen. A döntéssel szemben fellebezés nincs.

Jelentkezés:

Adott versenyhét Hétfő 00:00-Szerda 24:00 óra
közötti időszakban a megadott módon. A jelentkezés
minden héten kötelező!

Online Kvalifikáció:

Adott versenyhét Hétfő 09:00-Csütörtök 22:00 óra
közötti időszakban az előre megadott Daily Race
időmérőjén

Kvalifikáció (futamra):

Az online kvalifikáció sorrendje alapján.

Versenynap:

Vasárnap 18:30 kezdettel, illetve a kiírásnak
megfelelő időpontban

Közvetítés:

https://www.twitch.tv/esport4tv

A minősítő versenyeken a használható autók, a lobby- és a versenyek beállításai,
valamint bajnokság esetén a megszerezhető pontok elérhető minden héten kiírásra
kerülnek.

