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1. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΡΟΣ

Εγγραφή στο φόρουμ μας

Για να συμμετέχετε στου αγώνες, είτε ως οδηγός, είτε ως pit manager, χρειάζεστε
οπωσδήποτε το RFactor 2.

Για να συμμετέχετε ως οδηγός χρειάζεστε ένα πλήρες σετ τιμονιέρας (κατά
προτίμηση με Force Feedback) και πεταλιέρας (με ή χωρίς ειδικό πεντάλ για τον
συμπλέκτη). Στο πρωτάθλημα δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων κατά την οδήγηση του
μονοθεσίου (π.χ. antilock brakes, traction control, autoshifts κλπ), εκτός απο το autoclutch,
με αποτέλεσμα η οδήγηση του μονοθεσίου σε ανταγωνιστικό επίπεδο με οποιοδήποτε
άλλο μέσο εκτός τιμονιέρας, να καθιστά το εγχείρημα αδύνατο και τη συμμετοχή σας στο
πρωτάθλημα απίθανη.

Το δωρεάν πρόγραμμα TeamSpeak3 (ΤS) που ειναι το σύστημα ενδοεπικοινωνίας
της F1aXion και ένα σετ ακουστικών με μικροφώνο.

Το mod της F1 που θα βρείτε σε σχετικό link στο φορουμ μας στην ενότητα με τίτλο
«Τεχνικό Τμήμα»

2. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Εαν σας ενδιαφέρει να πάρετε μέρος ως οδηγός στο πρωτάθλημα F1, τότε ο δρόμος για το
πρωτάθλημα της F1 περνά υποχρεωτικά μέσα απο το συναρπαστικό πρωτάθλημα GP3. Oι
νέοι οδηγοί δηλώνουν συμμετοχή για το πρωτάθλημα GP3 στο σχετικό τόπικ του φόρουμ
μας και κατόπιν αξιολόγησης, τους ανατίθεται η ομάδα για την οποία θα αγωνιστούν στην
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του GP3. Στο τέλος έκαστης σεζόν ο Πρωταθλητής GP3
προβιβάζεται στην κορυφαία κατηγορία (F1) και επιλέγει ομάδα μετά την ολοκλήρωση των
μεταγραφών των οδηγών που ήδη συμμετείχαν στην κατηγορία (F1). Oμοίως με το πέρας
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου οι οδηγοί που βρίσκονται στις δύο υψηλότερες θέσεις
με τα χρηματικά έπαθλα (πλήν του πρωταθλητή GP3) θα προβιβάζονται κατηγορία (F1) και
θα επιλέγουν ομάδα στην νέα κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών των
οδηγών που ήδη συμμετείχαν στην F1.
Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο πρωτάθλημα F1 είτε ως Pit manager, είτε ως test
driver τότε η ομάδα για την οποία ενδιαφέρεστε θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια
αρχή για την συμμετοχή σας.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ
Η F1aXion δεν απευθύνεται μόνο στους έμπειρους simracers αλλά και σε οποιονδήποτε
έχει το μεράκι να ασχοληθεί με την προσομοίωση οδήγησης μονοθεσίου (και όχι μόνο).
Σίγουρα η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα ένταξης στα αγωνιστικά
δρώμενα, όμως ακόμα και ο αρχάριος οδηγός μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες της
Κοινότητας και να εκπαιδευτεί από τα μέλη της.
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4. ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η συμμετοχή στα αγωνιστικά δρώμενα της F1aXion κρίνεται από όλα τα μέλη ανεξαιρέτως.
Η τελική όμως ένταξη ενός νέου μέλους εξαρτάται από τη γνώμη των Διαχειριστών η οποία
διαμορφώνεται τόσο από τη δική τους παρατήρηση, όσο και από τις γνώμες των μελών της
F1aXion.
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