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VTA-SR 1 Förarkrav
Alla är välkomna. Vi har inga krav på licens, safety rating eller iRating.

VTA-SR 2 Dekor
För att säkerställa högre kvalité i våra livesändningar och annan content så vill vi att ni skickar in eran
dekor till oss. Skickar ni inte in den kommer er dekor inte att synas och vi väljer en åt er.
Mail: david@timeattacknu.se.
Filerna ska vara TGA och MIP typ och är döpta till ” car_ditt customer ID.TGA ” och “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
För er som inte har en egen dekor så kan ni välja bland dessa på våran Trading Paints (klicka). Ni skickar
då istället bara in 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.
Direktlänk: https://members.iracing.com/membersite/account

SPONSOR LOGOS:
Här finner ni logos som ni måste ha på er bil om ni har tänkt att köra med en egen dekor.
Ni har valet att ha loggorna i svart eller vitt, eller blanda mellan dem som ni vill.
Behöver ni hjälp att sätta dit dem eller har några frågor kan ni skriva till David på t.ex
david@timeattacknu.se eller 0761851297.
KRAV:
Ni får flytta på loggorna men de ska vara väl synliga, vara av samma antal och storlek.
Timeattacknu.se loggan på huven måste sitta som den gör i mallen och får inte ändras.
MALL MED SPONSORLOGGOR: MAZDA MX-5 Cup (KLICKA FÖR ATT LADDA HEM)
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VTA-SR 3 Genomförande
Kval:
Kvalet sträcker sig över 4 dagar, fredag-måndag och varje kväll under dessa dagar kan ni närsomhelst
mellan kl 17-23 gå in och sätta tider (3 varv stängt kval där du har banan för dig själv). När dessa
dagarna har gått så kommer din snabbaste tid från din senaste session att räknas. Går man in i en ny
session så stryks den tiden man haft sedan innan. Så här gäller det att vara strategisk. Detta avgör i sin
tur vilka som går vidare till den livesända finalen på onsdagen samma vecka.
Serverinställningar:
Time of day: Morning
Temperatur: 20c (68f)
Humidity: 55
Wind: N 2KPH (1MPH)
Himmel: Partly cloudy
Trackstate: 100%
Setup: Fixed - iRacing Baseline

TOP 20 Final - Time Attack Shootout:
Nytt för i år är att vi inte kommer köra några race utan det blir 100% Time Attack. Finalen kommer
därför att köras likt ett F1 kval med utslagning. Vi testade detta formatet i somras och det fick
mycket positiv feedback.
Q1: 20min öppet kval. Top 10 går vidare.
Q2: 15min öppet kval. Top 5 går vidare.
Q3: Superlaps, omvänd startordning från resultatet i Q2. En bil i taget får 1 flygande varv på sig att
sätta en tid.
Serverinställningar:
Väder: Genererat med dynamisk himmel.
Track state: 80% i Q1 och Q2. 100% i Q3.
Setup: Fixed - iRacing Baseline

VTA-SR 4 Förarsammanträde
Sker vid av tävlingsledning utsatt tid för och är i kanalen “Förarmöte” på våran discord. Detta är
obligatoriskt för samtliga förare.

VTA-SR 5 Uppförande på banan och depå
Förare som lämnar depån på väg ut på banan måste lämna företräde. Under hela ditt utvarv så är du
ansvarig för att inte hindra någon som är på attackvarv och att hitta en lucka för att kunna utföra ditt
eget attackvarv. Se till att kolla relativen och gör det lätt för bakomvarande förare som är på
attackvarv att passera utan att bli störd. Har du en trasig bil eller om du snurrat och står på ett
olämpligt ställe använd dig av TOW för att ta er tillbaka till depån.
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VTA-SR 6 Protest
Samtliga tävlande har rätt till att lämna protest om de anser att en medtävlande inte följer reglerna
eller betett sig osportsligt/olämpligt. Protest ska lämnas in senast 24 timmar efter avslutad tävling.
Lämnas via mail på info@virtualtimeattack.se

VTA-SR 7 Bestraffningar
Bestraffningar kan delas ut av tävlingsorginisationen i form av tidstillägg, diskvalificering eller
avstängning.

VTA-SR 8 Sportsligt uppträdande
Alla tävlanden och deras anhöriga skall hålla ett professionellt uppträdande och visa ömsesidig
respekt, det gäller likväl på banan som i sociala medier.
All form av mobbning, rasistiska och religiöst kränkande beteende i skrift/tal är inte tillåtet.

VTA-SR 9 Poängräkning
Poäng för slutplacering varje deltävling delas ut enligt följande tabell.
PLACERING:

SERIEPOÄNG:

1: a

30

2: a

25

3: a

22

4: a

19

5: a

17

6: a

15

7: a

14

8: a
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9: a

12

10: a
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11: a

10

12: a
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13:e

8

14:e

7

15:e

6
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5
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4

18:e

3
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