Virtual Time Attack - Kom igång guide
1. Har du inte redan ett medlemskap hos iRacing så börjar du med att skaffa
det. Följ denna länken så kommer ni direkt till en sida där ni kan signa upp.
https://www.iracing.com/membership/?refid=528243
2. Anmäl er till Virtual Time Attack via denna länken. Här gör du även din
anmälan till våra “Grupp coaching sessions”
Vi inriktar oss i första hand till er nybörjare där ute men även ni som kanske
kört ett tag och känner att ni har fastnat i er körning och då ändå ligger en bit
från toppen. För dig som inte har börjat med iRacing än så är detta ypperligt
tillfälle att komma igång då våra coacher inte bara ger tips på t.ex. spårval
utan även allmänna tips för just iRacing.
http://simplesignup.se/event/176768-serieanmaelan-virtual-time-attack-2020
-2021-iracing
3. När ni gjort detta kommer ni få en inbjudan till våran League i iRacing. Ni
hittar denna inbjudan via följande länk https://members.iracing.com/membersite/member/LeagueInvites.do
4. Nästa steg är att köpa de två bilarna vi kör med samt de två av de sex
banorna som inte ingår med spelet.
BILARNA:
- Mercedes AMG GT3 https://members.iracing.com/membersite/member/CarDetail.do?carid=72
- Dallara P217 LMP2 https://members.iracing.com/membersite/member/CarDetail.do?carid=128
BANORNA:
- Suzuka International Racing Course https://members.iracing.com/membersite/member/TrackDetail.do?trkid=168
- Mount Panorama Circuit https://members.iracing.com/membersite/member/TrackDetail.do?trkid=219
5. Joina våran enga Discord kanal där vi har voicechat och snackar allmänt om
vad som händer. Även en plats för snabbt informationsflöde https://discord.gg/SzTsKqpCJY

6. LIVERY: B
 örja med att skapa ett konto och ladda hem deras mjukvara.
- https://www.tradingpaints.com/page/Install
Vi har tagit fram en custom livery för båda bilarna som kommer ha seriens
sponsorer och loggor på sig. Dessa finns i flera olika färger och är tillgängliga
för alla. Ni kan gå in på Trading Paints för att se vilka olika som finns.
Länk - https://www.tradingpaints.com/profile/528243/David-K-Johansson
För att göra det smidigare för er och få ett bättre helhetsintryck i våra
livesändningar och annan content så vill vi att ni skickar in eran livery till oss.
Mail: david@timeattacknu.se.
Ni hittar dessa filer i dokument/iracing/paints/mercedesamggt3 och
dokument/iracing/paints/dallarap217. Filerna är av TGA och MIP typ och är
döpt till car_spec_ditt customer ID.MIP “, om du har en spec map på din livery
har du båda.
Exempel på namn. car_543231.tga / car_spec_543231.mip
Ni som inte har en egen livery mailar istället bara ditt Customer ID (som ni
hittar uppe till höger på eran account sida i iRacing (se bild nedan)),
till oss tillsammans med namnet på den färg du vill ha av våran egna livery.
Direktlänk: https://members.iracing.com/membersite/account/Home.do

7. UTFÖRANDE TIME ATTACK (HUVUDTÄVLING):
Varje omgång sträcker sig över 1 vecka, måndag-söndag.
Varje kväll (måndag – söndag) under pågående omgång kan ni närsomhelst
mellan kl 17-22 gå in och sätta tider. Tips är att försöka träna så mycket du
kan innan du kommer in i våran session och sätter tider. Väl på banan så vill
vi att ni visar respekt för varandra och är ni på ett uppvärmningsvarv se till att
ni håller farten uppe och har koll i backspegeln i fall det kommer någon på
attack. När veckan är slut så kommer allas snabbaste tider från alla sessions
läggas ihop och eran snabbaste tid från dessa kommer att räknas. Detta
avgör i sin tur resultatet för omgången.

Ni hittar våra sessions under “League Sessions”

De två bilarna körs varannan omgång. Mercedes AMG GT3 omgång 1, 3 och
5. Dallara P217 LMP2 omgång 2, 4 och 6.
Följande 2 banor kommer garanterat vara med under säsongen och dessa
kommer köras de två avslutande omgångarna. Inför omgång 5 lottas det om
vilken av de två vi börjar med:
-Suzuka International Racing Course
-Mount Panorama Circuit Bathurst
Resterande 4 banor kommer lottas fram inför varje omgång bland de banor
som är gratis.
Gratis banorna:
Charlotte Motor Speedway – Roval
Lime Rock Park
Okayama International Circuit
Oran Park Raceway
Oulton Park Circuit
Tsukuba Circuit
WeatherTech Raceway at Laguna Seca
Indianapolis Motor Speedway – Road Course
[Legacy] Daytona International – Road Course
[Legacy] Phoenix Raceway – Road Course

AM-klassning (Amatör):
Vi har bestämt oss att införa en AM-klassning precis som vi har i våran riktiga
Timeattacknu.se serie. Det får er som kanske är nya i iRacing
eller inte har lika mycket tid att lägga nånting att köra om. Det finns specifika
priser till de snabbaste AM-förarna.
AM Regler: - Egna priser för dem som klassar in i AM
Max iRating – 1500
Breakout tid – kör man inom 106% av snabbaste tiden för veckan så klassar
man automatiskt ut för den omgången.
Vi kommer justera procenten om vi märker att vi är helt fel ute.
TOP 20 RACE : Denna del har egna priser.
Efter varje omgång kommer Top 20 bli inbjudna att köra ett race veckan efter,
kolla kalendern. Dessa race kommer ligga under en egen “season” i våran
league och ha en separat tabell utanför själva huvudtävlingen som är Time
Attack. Det kommer även att delas ut särskilda priser till förarna i toppen av
denna tabell i slutet av säsongen. Racen kommer även att livesändas på
våran Y
 OUTUBE SVERIGE SNABBASTE.

I övrigt hittar ni all info och resultat på www.virtualtimeattack.se

