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1. Allmänt 
1.1. VGP arrangerar som regel två till fyra serier i Assetto Corsa per år, en till två per vår 

och höst. Eventuella kortare eller enskilda evenemang kan förekomma. 
1.2. Information om kommande serier läggs primärt ut på vår webbplats och länkas 

sedan till från bl.a. vår facebookgrupp. 
1.3. Start- och slutdatum för våra serier annonseras via dessa kanaler. 
1.4. Servern som används finns alltid tillgänglig för träning under säsongen. 
1.5. Utöver detta dokument tillämpas även VGP:s allmänna reglemente. Vid motsägelser 

reglementen emellan är detta dokument styrande. 

2. Anmälan och deltagande 
2.1.1. Alla förare som ska delta i en serie måste anmäla sig till vårt stående event för 

att få ett startnummer. Detta startnummer ska finnas med i förarens in-game 
namn enligt formatet <startnr>.<första bokstaven i förnamnet> i "First 
Name"-fältet och ditt efternamn i "Last Name"-fältet. Resultatet ska på servern 
se ut ex. såhär: “43.A Andersson” för Anders Andersson. 

2.1.2. I de fall serien som körs/ska köras innehåller ett teammästerskap måste teamet 
anmälas till den specifika serien. En anmälan förväntas innehålla minst: 

● Teamnamn 
● Teamets förare 
● I förekommande fall val av bil 
● I förekommande fall val av “skin” till bilen 

2.1.3. Byte av bil & skin är tillåtet fram till en vecka innan säsongens första event om 
inga särskilda skäl föreligger. Bil och skin får aldrig bytas efter att första eventet 
körts. 

2.1.4. Som anmäld till en serie förväntas du delta i en tydlig majoritet av de event som 
ingår i serien. Särskilda skäl till frånvaro kan givetvis kommuniceras till 
raceledningen. 

3. Upplägg 
Ett event som ingår i en serie kan ha ett av två olika upplägg, se nedan: 

● Standard, bestående av Kval (15min) följt av race ett (30min) och race två 
(30min), där startordningen i race två motsvarar raceresultatet i race ett, 
med första tio placeringarna omvända (dvs. slutar förare A på andra plats i 
race ett startar han på nionde plats i race två) 

● Endurance, bestående av Kval (20min) följt av race (60 eller 90min). 
3.1. Tider och dagar 

Race i serierna hålls måndagar och schemat ser ut som följer (samtliga tidsangivelser 
är ungefärliga): 

● 20:00 Samling och teststarter 
● 20:15 Kval 
● 20:30 Start race 1 
● 21:15 Start race 2 (om race 2 körs den aktuella racekvällen)  

3.2. Lösenord 
Lösenord för servern annonseras i eventet på vår webbplats. 
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3.3. Annonsering av information 
All information från raceledningen under eventen annonseras via vår discord. 

3.4. Separata event 
Ett separat event som inte tillhör en serie kan ha ett annat upplägg, detta 
annonseras i så fall på eventsidan på vår webbplats. 

3.5. Depåstopp 
Depåstopp är tillåtna och frivilliga om ingen annan information ges på eventsidan. 

4. Serverinställningar 
För inställningar som kommer användas på servern, se bilaga 1. 

5. Kommunikation 
5.1. Vi använder oss av chatt och VOIP-programmet Discord för att kommunicera. Chatt 

och Discord får användas fritt under träning, warmup och i förekommande fall 
mellan race. 

5.2. Under pågående kval och race ska det vara tyst i chatt och Discord, så även efter 
målgång tills samtliga förare har gått i mål. 

5.2.1. Undantaget till 5.2 är kortfattad information om olyckor på banan, exempelvis 
“olycka i bus stop chikanen, håll till höger”, samt information från 
raceledningen. 

5.3. Information om Discord finns på vår webbplats. 

6. In-game appar och övriga program 
När du deltar i ett event förväntas du ha tre in-game-appar installerade, nämligen: 

6.1.1. Helicorsa 
Hjälper dig hålla ordning på bilarna runt omkring dig. 

6.1.2. pTracker 
Hjälper dig att jämföra dina tider med dina motståndare via Lapstat. 

6.1.3. Pit Lane Penalty (PLP) 
En app som delar ut drive through-bestraffningar vid överträdelser. 

6.2. Regler kring appar 
App 6.1.1 och 6.1.3 ska finnas synlig in game vid deltagande i ett event. 6.1.2 
måste finnas installerad och aktiverad, men måste inte finnas framme på 
skärmen vid deltagande i ett event. 

6.3. Övriga program 
Vi rekommenderar även varmt tredjepartsprogrammet Crew Chief som är ett bra 
och mycket användbart hjälpmedel för att bli en bättre förare. Programmet hjälper 
dig hålla koll på din och andras bilar vid omkörning, hur mycket bränsle du har kvar, 
om du vinner eller tappar tid till framförvarande bil och om dina däck börjar bli 
slitna.  
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7. Banor 
Följande banor är godkända att användas i ett event: 
 

Algarve International 
Circuit 

Imola Nürburgring GP (GT) Sochi Autodrom 

Bathurst Laguna Seca Okayama GP Sonoma Raceway 
Long Circuit 

Brands Hatch - GP Magione Paul Ricard GP Spa 
Francorchamps 

Circuit de Catalunya - GP Majura Valley GP Red Bull Ring GP Suzuka GP 

Circuit de la Sarthe 2017 Misano World 
Circuit 

Road Atlanta 2017 Vallelunga 

Circuit of the Americas Monza Salzburgring Yas Marina Circuit 

Daytona RoadCourse Mugello Sebring Zandvoort 

Hungaroring Nordschleife 
Endurance 

Silverstone GP Zolder 
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8. Poäng 
8.1. Vid event med två race delas poäng ut enligt följande tabell: 
 

Position: Poäng: 
1 30 
2 28 
3 27 
4 26 
5 25 
6 24 
7 23 
8 22 
9 21 

10 20 
11 19 
12 18 
13 17 
14 16 
15 15 
16 14 
17 13 
18 12 
19 11 
20 10 
21 9 
22 8 
23 7 
24 6 
25 5 
26 4 
27 3 
28 2 
29 1 
30 0 

  
8.2. Vid event med ett (1) race dubblas respektive poängsumma per placering enligt 

ovan tabell. 
8.3. Förare som ej avslutar ett race pga. diskvalificering eller ej tar målflagg utdelas inga 

poäng. 
8.4. Om två eller flera förare hamnar på samma poäng i den totala tabellen så är det 

placeringar i tidigare race som avgör slutplacering. Den förare som har fler högre 
placeringar än de andra rankas då högre.  

8.5. Förutom förarmästerskap kör vi även ett teammästerskap. Varje team består av 
max tre förare. Det är tillåtet att ta in reserver och för kompletterande förare att 
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ansluta till teamet under pågående säsong om någon ordinarie förare får förhinder, 
men max tre förare från respektive team får delta per race. 

8.6. Teamens poäng räknas ut genom att summera ihop förarnas poäng. 
8.7. Om två team hamnar på samma poäng så är det individuella förarplaceringar som 

avgör. Det team som har flest högsta förarplaceringar tilldöms då den högre 
placeringen. 

9. Bedömning och incidentanmälan 
9.1. Med raceledningen åsyftas den grupp som sköter det administrativa kring 

säsonger och event tillhörande VGP - Assetto Corsa. I dagsläget består 
raceledningen av följande personer: 

● Emil Wikhede 
● Eric Stranne 
● Filip Larsson 
● Joakim Svensson 
● Johan Bengtsson 

9.2. Om en förare utsatts för vad hen upplever som ett regelbrott ska föraren anmäla 
detta via säsongens incidentformulär. Länk till detta återfinns på eventsidan på 
vår webbplats. 

9.3. Incidenter ska vara anmälda senast 47 timmar efter samling (dvs normalt sett 
efterföljande onsdag 19:00). Incidenter som anmäls efter denna tidsrymd 
behandlas ej. 

9.4. Incidenter som anmäls enligt 9.2 bedöms av raceledningen med stöd av detta 
reglemente. 

9.5. Raceledningen får delta i race de organiserar, men i den händelse att en eller 
flera medlemmar är inblandade i eller bedöms jävig att döma incidenten av 
någon anledning så får den eller de medlemmarna ej medverka i bedömningen 
av incidenten eller diskussionen kring bedömningen innan straffet är bestämt. 

9.6. Om raceledningen själva upptäcker en incident när de går igenom inspelningen 
av racet avgör de om incidenten behöver tittas på och eventuell bestraffning 
utdelas. 

9.7. När raceledningen fastställt resultatet efter bedömning av alla incidenter ska en 
lista på vilka förare som fått vilka straff och varför publiceras i facebookgruppen 
för att tydliggöra vilken typ av beteende på banan som är otillåtet. 

10. Körregler 
10.1. Allmänt 

Ledorden i alla sammanhang skall alltid vara gentlemannamässigt beteende och sunt 
förnuft. 

10.2. Banbegränsningar 
10.2.1. Med banbegränsning åsyftasden del av banan som av Assetto Corsas 

inbyggda mekanismer anses som racingbana. Normalt sett begränsas denna 
av de vita linjerna, men vissa avvikelser förekommer. 

10.2.2. Föraren är skyldig att alltid tillse att bilen har minst 2 hjul innanför eller på 
banbegränsningen. 

10.2.3. Kerbs räknas inte som del av banbegränsningen eller bana. 
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10.3. Genande 
10.3.1. Se PLP, denna app tillämpas för att bedöma och utdöma varningar och 

bestraffningar till förare som befinner eller har befunnit sig utanför 
banbegränsningarna i för hög hastighet. 

10.3.2. Vid återinträde innanför banbegränsningarna ska föraren visa försiktighet och 
lämna företräde till förare som redan befinner sig på banan. Återinträde får 
endast ske när det kan göras utan onödig inverkan på förare som redan 
befinner sig innanför banbegränsningarna. 

10.3.3. På grund av att alla tredjepartsbanor (“modbanor”) inte är utvecklade för PLP 
så finns risken för att en varning utdelas trots att föraren inte återinträtt på 
banområdet. 

10.4. Omkörningar 
10.4.1. Vid omkörningar är Helicorsa och Crew Chief särskilt användbara. 
10.4.2. Att påbörja en omkörning innebär att förare A förflyttar sin bil så att hans 

framhjul hamnar framför framförvarande förares bakhjul. Med 
“attackerande förare” åsyftas den förare som försöker genomföra en 
omkörning. Med “försvarande förare” åsyftas föraren som blir omkörd. 

10.4.3. 1,5 Spårbyte i defensivt syfte är tillåtet för försvarande förare. Det betyder att 
försvarande föraren får byta spår åt höger eller vänster en gång och sedan 
återgå till sitt ursprungliga spår. Samtliga spårändringar måste vara helt 
genomförda innan inbromsning påbörjas. 

10.4.4. Manövrar vars avsikt är att tvinga en annan förare utanför banmarkering är inte 
tillåtna. 

10.4.5. Det är inte tillåtet att påbörja en omkörning då bilen du kör om har påbörjat 
insvängningen i kurvan.  

10.4.6. Om en omkörning påbörjats innan försvarande förare påbörjat insvängning mot 
kurvan är det tillåtet att genomföra omkörningen om det går att göra den på 
ett säkert sätt. Båda förare är i detta läge alltid ansvariga för att lämna minst en 
bilbredd utrymme mellan sig och banbegränsningarna på den sida som den 
andre föraren befinner sig. 

10.5. Kollisioner 
Fysisk kontakt mellan bilar på banan är ej tillåtet. 

10.6. Distraktioner 
Alla former av osportsliga distraktioner är ej tillåtna. Hit inkluderas 
distraktioner riktade mot förarens fysiska person av alla slag, men även att 
blinka med helljusen i syfte att distrahera försvarande förare till ett misstag. 

10.6.1. Undantag till 10.6 
Undantag görs för blinkande av helljus i samband med varvningar. Den 
förare som ligger direkt bakom en långsammare förare som är på väg att 
varvas får använda helljusen för att göra den långsammare föraren 
uppmärksam på att det rör sig om en varvning, inte om position. 
Användandet av helljusen ska i detta fall vara sparsam och endast i syfte 
att informera, inte stressa.  
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11. Bestraffning 
Att inte följa de riktlinjer som anges i kap. 10 innebär att föraren kan tilldelas en 
bestraffning som listas nedan. 

● Drive Through 
● Tidstillägg på totaltiden i racet 
● Diskvalificering 
● Tidsbestämd uteslutning ur gruppen 
● Uteslutning ur gruppen och samtliga av VGP anordnade event 

11.1. Drive Through 
Till drive through döms den förare som vid fyra tillfällen befunnits skyldig till att 
framföra sin bil med fler än två hjul utanför banan (se 10.2). Dessa straff delas ut 
direkt via appen PLP (se 6.3.1) och kan i vissa fall undvikas genom att föraren 
saktar ner tillräckligt mycket innan återinträdet på banan. Bestraffningar från PLP 
ska ses som om de kom från raceledningen och därför avtjänas inom av appen 
angivet antal varv. Om en förare bestraffas med en drive through med mindre än 3 
varv kvar och går i mål utan att avtjäna denna bestraffas föraren istället med 30s 
tidstillägg. 

11.2. Tidstillägg 
Tidstillägg kommer i tre olika storlekar som bedöms utifrån incidentens 
allvarlighetsgrad. Liten (10s), Standard(20s) och Stor (20+X*10s, där X är antalet 
drabbade förare). 
Tidstillägg tilldelas den förare som gjort sig skyldig till någon av följande förseelser: 

● Orsakat en kollision 
● Tvingat annan förare utanför banmarkering 
● Incident orsakad av ostabil internetuppkoppling (även kallat “lagg”) 
● Fler än 1,5 rörelser i defensivt syfte 
● Sidledsförflyttning under inbromsning i defensivt syfte 
● Osäkert återinträde på banområde 
● Farligt uppträdande 
● Osportsligt försök till distraktion av annan förare (ex. blinkande med 

helljus) 
11.3. Diskvalificering 

Till diskvalificering döms den förare som på ett grovt vis, eller uppenbart 
medvetet: 

● Gjort sig skyldig till någon av förseelserna som listas under kap 11. 
Bestraffning 

● Underlåtit sig att avtjäna av PLP utdelat straff 
● Brutit mot trivsel- och etikettsreglerna för Discord 

11.4. Uteslutning ur gruppen 
Uteslutning ur gruppen kan tilldömmas tidsbestämt eller på obestämd framtid. 
Till uteslutning döms den förare, eller utomstående, som upprepade gånger 
dömts enligt 11.2 eller på ett synnerligen grovt vis gjort sig skyldig till någon av 
förseelserna i 11.1. 
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12. Justering av regler 
12.1. Raceledningen får justera regelverket under pågående säsong om den anser att det 

behövs, detta måste dock kommuniceras till deltagarna 
12.2. Varje deltagare förutsätts känna till detta reglemente och hålla sig uppdaterad kring 

ändringar i det inför varje säsong hen avser delta i.  
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13. Bilaga A - Serverinställningar 
[SERVER] 
NAME=Virtual Grand Prix - VGP | Race 
CARS=[omitted] 
CONFIG_TRACK=[omitted] 
TRACK=[omitted] 
SUN_ANGLE=16 
PASSWORD=[omitted] 
ADMIN_PASSWORD=[omitted] 
UDP_PORT=[omitted] 
TCP_PORT=[omitted] 
HTTP_PORT=[omitted] 
MAX_BALLAST_KG=150 
QUALIFY_MAX_WAIT_PERC=120 
RACE_PIT_WINDOW_START=0 
RACE_PIT_WINDOW_END=0 
REVERSED_GRID_RACE_POSITIONS=10 
LOCKED_ENTRY_LIST=0 
PICKUP_MODE_ENABLED=1 
LOOP_MODE=1 
SLEEP_TIME=1 
CLIENT_SEND_INTERVAL_HZ=35 
SEND_BUFFER_SIZE=0 
RECV_BUFFER_SIZE=0 
RACE_OVER_TIME=180 
KICK_QUORUM=70 
VOTING_QUORUM=70 
VOTE_DURATION=20 
BLACKLIST_MODE=0 
FUEL_RATE=100 
DAMAGE_MULTIPLIER=70 
TYRE_WEAR_RATE=100 
ALLOWED_TYRES_OUT=2 
ABS_ALLOWED=1 
TC_ALLOWED=1 
START_RULE=2 
RACE_GAS_PENALTY_DISABLED=1 
TIME_OF_DAY_MULT=1 
RESULT_SCREEN_TIME=600 
MAX_CONTACTS_PER_KM=0 
STABILITY_ALLOWED=0 
AUTOCLUTCH_ALLOWED=0 
TYRE_BLANKETS_ALLOWED=1 
FORCE_VIRTUAL_MIRROR=1 
REGISTER_TO_LOBBY=1 
MAX_CLIENTS=30 
NUM_THREADS=2 
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UDP_PLUGIN_LOCAL_PORT=11079 
UDP_PLUGIN_ADDRESS=127.0.0.1:12079 
AUTH_PLUGIN_ADDRESS= 
LEGAL_TYRES= 
RACE_EXTRA_LAP=0 
WELCOME_MESSAGE=cfg/valkomstmessage.txt 
 
[FTP] 
[omitted] 
 
[QUALIFY] 
NAME=Qualify 
TIME=15 
IS_OPEN=1 
 
[RACE] 
NAME=Race 
LAPS=0 
TIME=30 
WAIT_TIME=60 
IS_OPEN=1 
 
[DYNAMIC_TRACK] 
SESSION_START=96 
RANDOMNESS=1 
SESSION_TRANSFER=90 
LAP_GAIN=30 
 
[WEATHER_0] 
GRAPHICS=3_clear 
BASE_TEMPERATURE_AMBIENT=25 
BASE_TEMPERATURE_ROAD=10 
VARIATION_AMBIENT=2 
VARIATION_ROAD=2 
WIND_BASE_SPEED_MIN=0 
WIND_BASE_SPEED_MAX=0 
WIND_BASE_DIRECTION=0 
WIND_VARIATION_DIRECTION=0 
 
[DATA] 
DESCRIPTION= 
EXSERVEREXE= 
EXSERVERBAT= 
EXSERVERHIDEWIN=0 
WEBLINK= 
WELCOME_PATH=[omitted] 
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