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Stage 1 

Alapinformációk 

A Monaco Simracing Worldcup Stage 1 egy virtuális térben, az Assetto Corsa 

játékszoftver felületén megrendezett szimulátoros bajnokság, ahol előre meghatározott 

kategóriában és pályákon mérkőznek meg a versenyzők 6 héten keresztül. 

A (továbbiakban: verseny, bajnokság) állomásaira az ebben a dokumentumban foglalt 

játékspecifikus szabályzaton felül a HUNESZ (Magyar E-sport Szövetség) általános 

szabályzatai érvényesek. Ezen dokumentumok: 

A Magyar E-sport Szövetség Versenyszabályzata 

A Magyar E-sport Szövetség Fegyelmi szabályzata 

A Magyar E-sport Szövetség Etika Kódexe 

A Magyar E-sport Szövetség Etikai és gyermekvédelmi szabályzata 

Megtalálhatóak: https://hunesz.hu 

A verseny célja 

A Monaco Simracing Worldcup Stage 1 célja, hogy megtalálja Magyarország két legjobb 

Assetto Corsa versenyzőjét, akik az eredményük alapján képviselhetik Magyarországot a 

kontinentális kvalifikáción, majd sikeres kvalifikáció esetén Monacóban, a döntőn. 

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2019--hatalyos_1.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ_Fegyelmi_20210308.pdf
https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf
https://hunesz.hu/


 
 

 

A bajnokság alapját az Assetto Corsa nevű szimulátor adja a hivatalos kiírás szerint. 

A versenyautó 

Tatuus FA 01 

 

Időpontok / pálya 

A stage 1 kvalifikációs verseny lebonyolítása egy dedikált szerveren fut 2022.07.07.-től 

2022.07.14.-ig. A pilótáknak ezalatt az idő alatt van lehetőségük mért köröket futni. A 

versenypálya Vallelunga longest version. 

Stage 1 lebonyolítása 

A stage 1 szerverén futott mért kör csak a HUNESZ Szimulátorsport Szakág által készített 

Google Sheets kitöltésével együtt számít bele a hivatalos eredménybe. A két legjobb időt 

futott versenyző kvalifikálja magát a kontinentális fordulóba. 

A nevezéssel a versenyző továbbjutás esetén vállalja a kijutást és az ezzel járó felelősséget. 

A nevezéshez a versenyzőknek be kell tölteniük a 14. életévüket. 

Set-up, beállítások: 

● játék: Assetto Corsa 

● platfrom: PC (Only) 



 
 

 

● rig: Wheel + Pedal 

● Szerver neve: Monaco World Cup Stage 1 

● assistance: None 

● fuel consommation: None 

● damage: None 

● offtrack limit: Yes 

● qualifications mode: Time trial 

● try: Federation free to decide 

● track: Vallelunga longest version 

● track conditions: Dry and sunny 

● car: Tatuus FA 01 

● setup: Open 

 

Díjazás: 

 A 2 legjobb idővel rendelkező versenyző lehetőséget kap, hogy megmérettesse 

magát a szintén júliusban rendezendő kontinentális kvalifikáción, amit a 

Monacói Esport szövetség szervez.  

 Minden kontinentális kvalifikációról 2-2 pilóta kap lehetőséget arra, hogy részt 

vegyen a Monacói nagydöntőn 

Kapcsolat 

Lukács Dániel; daniel.lukacs@trphungary.com Tel.: +36 30 331 3902 
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