
Pravidla TTR MotoGP Championship

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE O ŠAMPIONÁTU:

 1.1) V rámci šampionátu se jedou tratě uvedené v kalendáři na kartě šampionátu. Všechny tyto se
jedou s nastaveným počasím na "Variabilní".

 1.2) Jednotlivé závody se dělí na individuální trénink mezi závody, v den závodu pak na kvalifikaci
(cca 30min.) a samotný závod se 75% délky reálného závodu.

 1.3) Přísný zákaz používat "Flying Start" během kvalifikace. Všichni jezdci jsou povinní opustit boxy
standardně výjezdem a absolvovat Out Lap.

 1.4)  Skok z tratě do boxů je povolen, ale pouze za předpokladu, že tím neohrozíte jiné jezdce na
trati.

 1.5)  Pořadí jezdců a pohár konstruktérů se zapisuje mimo tabulky hry, je tedy v režii  ředitelství
šampionátu, kdy za první až dvanácté místo v závodě budou udělovány body podle pravidel. (viz.
bod 5.x)

2) INFORMACE PRO JEZDCE:

 2.1) Pro rychlejší komunikaci pořadatelů s jezdci, i nezávazné klábosení je vytvořen server „TTR“ v
komunikační aplikaci Discord, kde se bude jezdec přihlašovat k nadcházejícímu závodu, aby bylo
jasné, jaká bude účast a podle toho se před startem zařídit.

 2.2) Připojení se na server "TTR" na Discordu je pro všechny jezdce POVINNÉ, další aktivita je čistě
na něm.

 2.3) Je POVINNÉ se zapojovat do případných hlasování v průběhu sezóny.

 2.4) Je POVINNÉ se přihlašovat do každé před závodní registrace, která probíhá na TTR Discordu. 
(Admin tým musí vědět jaká bude na závod účast).

 2.5) V případě malé účasti, bude hlasováno o přeložení závodu na dobu neurčito.

 2.6) Případný nový termín závodu bude uveřejněn vždy TÝDEN před náhradním závodem.

3) NASTAVENÍ LOBBY, ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 viz karta šampionátu (včetně maximálních povolených jízdních asistentů)

4) FORMÁT ZÁVODU:

4.1) Kvalifikace:

 4.1.1) Kvalifikace se pojede 20 MINUT.

 4.1.2) Flying start není povolen a je pevně nastaven pitlane start.



 4.1.3) Všichni jezdci jsou povinni v kvalifikaci dojet do pitlane.

 4.1.4) Během kvalifikace je zakázáno omezit či ohrozit jezdce v rychlém kole.

 4.1.5) Jestliže outlap/invalid lap jezdec ohrozí jezdce v rychlém kole, obdrží 1 TB.

 4.1.6) Pokud jsou oba jezdci během kvalifikace v rychlém kole, přihlíží se k tomu, jako by jeli závod.

 4.1.7) Jestliže jezdec v rychlém kole překročí limit tratě, hra mu automaticky udělí invalid lap.

 4.1.8) Na jezdce v invalid lapu se přihlíží, jako by jel out lap a má tak povinnost dát přednost 
jezdcům v rychlém kole.

 4.1.9) Zkracování tratě během kvalifikace je povoleno, pokud to daná pasáž umožňuje např. Austin, 
Silverstone apod, ale nesmí omezit a ohrozit ostatní jezdce.

 4.1.10) Je zakázáno během kvalifikace zkracovat trať mimo asfaltové zóny, např. přes trávu.

 4.1.11) V případě, kdy jezdci dojde benzin a nedokázal tak dojet do pitlane, následuje fair play 3 
minutový trest, kdy jezdec nevyjede na trať.

 4.1.12) Jestliže se prokáže, že jezdci dochází palivo záměrně, připíšou se mu 2 TB, přičemž mu při 
dalších prohřešcích bude hrozit i zákaz startu do kvalifikace.

4.2) Závod:

 4.2.1) Závod má 75% délky reálného závodu. (Průměrná délka závodu je 30 minut).

 4.2.1) V případě pádu hry před závodem, se pořadí na startu určuje podle výsledků z kvalifikace.

 4.2.1) V případě špatného technického stavu serveru, bude zpravidla do půlky závodu možnost 
závod okamžitě restartovat.

 4.2.1) Pokud by se situace technického stavu nezlepšila, bude jezdci ihned odhlasováno, zda se 
závod odloží, nebo úplně bez náhrady zruší.

 4.2.1) Jestliže nastane situace, kdy jezdec bude muset jet do Long Lapu, je POVINNÉ ho alespoň 
jednou zkusit projet.

 4.2.1) Projetí Long lapu je variabilní a může si ho jezdec nastavit na autopilota nebo na manuální 
projetí.

 4.2.1) Pokud jezdec nesplní penalizaci v podobě Long Lapu, dostane od samotné hry do 3 kol 
dodatečnou penalizaci 3 sekund. Penalizace se připočte danému jezdci po projetí cílem. Od admin 
týmu, ale dostane 1 TB.

 4.2.1) Za hromadné a nesmyslné kolize v prvním kole závodu se bude trestat 2 TB.



5  ) BODOVÁNÍ:  

 5.1) Bodování se budou tedy udělovat takto:

1. Místo - 25 b.
2. Místo - 20 b.
3. Místo - 16 b.
4. Místo - 12 b.
5. Místo - 10 b.
6. Místo - 8 b.
7. Místo - 6 b.
8. Místo - 5 b.
9. Místo - 4 b.
10. Místo - 3 b.
11. Místo - 2 b.
12. Místo - 1 b.

 5.2) Body se udělují podle konečné tabulky závodu, kterou hra sama generuje po konci závodu.

 5.3) V případě, kdy jezdec nestihne dojet 40. sekundový limit po projetím vítěze, se jeho výsledek ze
závodu normálně započítává v domnění, že závod v pořádku dokončil.

 5.4) Pokud jezdec nedojede závod DNF/DSQ neudělují se mu žádné body na konci závodu.

 5.5) Za závod, který se přeruší kvůli technickým problémům se nebudou udělovat žádné body.

 5.6) V případě špatného technického stavu hry po 50% závodu, se budou udělovat plné body.

 5.7)  Nastane-li  v závěru šampionátu rovnost bodů, lepší místo dostane ten, kdo má vyšší počet
vítězství, resp. druhých míst, třetích míst, atd.

6) TRESTNÉ BODY

• Velká kolize v prvním kole závodu - 2 TB
• Úmyslně málo paliva v kvalifikaci - 1 TB
• Nesplnění Long Lap penalizace - 1 TB
• Omezení rychlého jezdce v kvalifikaci - 1 TB

• 6.1) Případné postihy
• 12 TB = zákaz startu v následujícím závodě
• 8 TB = zákaz kvalifikace v následujícím závodě 

7) REGISTRACE A ROZŘAZENÍ JEZDCŮ DO STÁJÍ:

• 7.1) Před sezónou proběhne na Discordu TTR registrace jezdců do nové sezóny.

• 7.2) Jezdci jsou povinni napsat do předem zvoleného vlákna na serveru, svůj gamertag a startovní
číslo (např. Novák #02)

• 7.3) V případě změny svého NICKU, dejte prosím admin týmu o této změně vědět.



• 7.4)  Číslo 1 či  01, je vyhrazeno pouze pro mistra předešlé sezóny, a to i  v případě, kdyby tuto
možnost nechtěl využít. Volná číselná kombinace je tedy od 2 do 99.

• 7.5) Právo vybrat si tým mají TOP 3 jezdci z minulé sezóny.

• 7.6) Ostatní jezdci a nově příchozí odjedou předsezónní kvalifikaci, přičemž umístění z kvalifikace,
bude určovat pořadí ve výběru týmu.

• 7.7) V případě připojení se do průběhu sezóny, bude nový jezdec zařazen mezi náhradní jezdce.

• 7.8)  Priorita rozřazení  jezdců je naplnění  všech továrních týmů. (Ducati Lenovo Team, Monster
Yamaha, Suzuki, Repsol Honda, Red Bull KTM, Aprilia).

• 7.9)  Jezdcům, kteří si sami do určitého termínu nevyberou tým, bude náhodně přiřazen jeden z
volných továrních týmů. Přičemž bude nahlíženo, aby byly naplněny týmové dvojice.

8) ZÁVĚR:

 8.1) Všichni berme na vědomí, že jsme pouze lidé a žádný učený z nebe nespadl. Proto se budeme
na trati, i  mimo ní,  chovat podle Kodexu.  Vše jde vyřešit  v  klidu a nemusíme si  zbytečně kazit
prožitek z jízdy!

 8.2)  Sepsaná pravidla nemají sloužit jako omezování nebo buzerace účastníků, ale pouze k tomu,
aby pořádání šampionátů mělo nějaký řád a tím pádem to celé lépe fungovalo.

 8.3) Ředitelství šampionátu si vyhrazuje právo k úpravám pravidel, kdy o všech změnách budou
účastníci včas informováni.
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