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Поради спецификата на играта и наличие на допълнително съдържание, което се закупува и 
допълва оригиналната версия на продукта ще се организират два шампионата, които ще бъдат 
достъпни както за потребители ползващи пълната версия включваща всички допълнителни 
локации и автомобили, така и за такива, които ползват непълна версия на играта.

За крайното класиране в шампионите се ползва точковата система на платформата Dirt Rally 2.0 . 
Важна особеност, която трябва да се има предвид от всеки участник е, че точките в шампионатите се 
определят от броя на участниците. Ако в дадено рали участват по-малко участници, точките ще 
бъдат присъдени по различен начин от рали, в което участват по-голям брой участници. 
Организаторът на шампионата няма отношение по присъждането на точките след приключване на 
кръговете.

4. Продължителност:

- Български виртуален 2wd рали шампионат (включващ само съдържанието от оригиналното 
издание на играта);

- Български виртуален рали шампионат  (включващ допълнително съдържание налично във 
версията “Game of the year”);

3. Валидност:

За класирането в кръговете и на двата шампионата се ползва платформата на Dirt Rally 2.0 . 

Ралитата от двата шампионата ще бъдат с идентична продължителност – всеки кръг ще e активен в 
рамките на 72 часа.

5. Класиране:

6. Крайно класиране от шампионата:

2. Изисквания:

БВРШ се провежда на рали-симулатора Dirt Rally 2.0, който е наличен за всички популярни игрови 
конзоли и PC. За да може даден състезател да вземе участие в шампионата е задължително 
използването на оригинално издание на играта, тъй като се използват сървъри достъпни само за 
потребители ползващи лицензирана версия.

Българският виртуален рали шампионат (БВРШ) няма комерсиален характер и не е свързан с 
юридически лица – вносители на електронни игри, компютърни конфигурации и части, игрови 
конзоли и аксесоари за гейминг. Целта на шампионата е единствено забавление.

1. Общи разпоредби:
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1. За регистрация в шампионата е необходимо да притежавате оригинално копие на играта Dirt 
Rally 2.0 .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 
- За участие в Българския виртуален рали шампионат е необходимо да са налични всички 
излезли до момента локации. 

- За участие в Българския виртуален 2wd рали шампионат е необходимо оригиналното издание 
на играта без допълнителните локации и автомобили.

2. Необходимо е участникът да има акаунт в Codemasters Accounts. 

Регистрация в шампионата

3. След регистрация в сайта на Codemasters, участникът трябва влезе в  и да Dirt Rally 2.0 Clubs
използва профила си от Codemasters.

- За участие в Българския виртуален рали шампионат е необходимо да се намери следния клуб: 
BVRC 2020

- За участие в Българския виртуален 2wd рали шампионат е необходимо да се намери следния 
клуб: BVRC 2WD 2020
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4. Рали „Германия“ – 19-22 април 2020 г.
5. Рали „Финландия“ – 22-25 април 2020 г.
6. Рали „САЩ“ – 25-28 април 2020 г.

    5. Шампионатът е достъпен в периода обявен предварително.

Календар на Българския виртуален рали шампионат

1. Рали „Монте Карло“ – 10-13 април 2020 г.

3. Рали „Нова Зеландия“ – 16–19 април 2020 г.
2. Рали „Швеция“ – 13-16 април 2020 г.

    4. След успешно приключване на регистрацията, участникът е необходимо да влезе в играта в 
секция Freeplay и да избере опцията Racenet Clubs. Там ще бъде наличен шампионатът, за който 
участникът е регистриран.

- Ако участникът отпадне от състезанието заради повреди по автомобила, които играта сметне, 
че не може да се възстановят във сервизния парк, той може да продължи в шампионата в 
следващия кръг.

- Както и в реалните рали състезания, и при симулатора Dirt Rally 2.0 има сервизни паркове 
между отсечките. Това е единствената възможност, при която участник може да излезе от 
играта по време на състезание и това да не се отрази на участието му. Участникът може да се 
завърне в ралито и участието му ще продължи от съответния сервизен парк и с оставащите 
отсечки до края на състезанието без наказание.

- Състезателят може да излиза от играта във всеки сервизен парк. 
 

-  Ако участникът е завършил етапа, има резултат и се получи срив във връзката със сървъра е 
много вероятно играта да му позволи да се завърне от следващия етап без наказание.

8. Рали „Великобритания“ – 1 май–4 май 2020 г.

2. Рали „Аржентина“ – 15-17 април 2020 г.

4. Рали „Австралия“ – 19-21 април 2020 г.

7. Рали „Испания“ – 28 април–1 май 2020 г.

Календар на Българския виртуален 2wd рали шампионат

5. Рали „САЩ“ – 21-23 април 2020 г. 

Полезна информация:

1. Рали „Испания“ – 13-15 април 2020 г.

3. Рали „Полша“ – 17-19 април 2020 г.

- Ако по една или друга причина участникът напусне играта по време на скоростен етап, 
симулаторът му начислява служебно време и той може да се върне от следващия етап със 
съответното наказание дадено му от играта. Организаторът не носи отговорност при загуба 
на връзка с гейм сървърът.
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