
A-Liga 

Licence megszerzésének dokumentációja 

ingyenes 

 

ENJOY The Game!     Best of league 2013 

Üdvözlet a ligában. Kérlek figyelmesen olvasd el ezt a dokumentumot, és tegyél úgy, ahogy le van 

írva, hogy csatlakozhass hozzánk.  

 

Feladataid: 

1. LIGA OLDAL -on, a saját neveddel regisztrálj. ( pl.: KissPista) 

2. töltsd le a játékot a letöltések menüből. 

3. játékon belül ugyan azzal a névvel csinálj egy profilt, mint az oldalunkon. (KissPista) 

4. Ha minden megvan, kérlek jelezd felénk, hogy megkaphasd a kocsid. xxx  csapatba-be kapsz majd 

egy kocsit, ami saját névre fog szólni. Ha fellépsz a szerverre, xxx csapat alatt keresd a neved a kocsi 

választásánál. 

5. Ha kész vagy mindennel, és beállítottuk a kocsid is, akkor valamelyik Admin megadja a jelszót a 

szerverhez. 

 

Játék inditása: Minden esetben minden programot rendszergazdaként indítsd!! 

1.  Játék könyvtárában, ...\rFactor\rF_HighVoltage\rF_HighVoltage.exe indítása (ettől lesz DRS, 

KERS) 

2.  Játék könyvtárában található SYNC.exe -ével indul a játék. Minden esetben szinkronizálás, utána 

játék indítása (Sync programnak is vannak újabb verziói, ez is lefrissíti önmagát, így az első inditás 

után lefrissíti önmagát, és ezután keresd a sync18.exe-t és ezzel inditsd) 

3.  Játékon belül saját kocsi kiválasztása 

4.  Enjoy The game! 

Fontos tudni: 

sync.exe -t, és a highvoltage.exe -t minden esetben rendszergazdaként indítsd el. 

sync.exe lehetséges, hogy frissíti magát. a végén sync18.exe lesz. 

DRS, KERS beállításáról a liga fórumán olvashatsz: LINK DRS, KERS beállításhoz 

Jelszó: 2 jelszót használunk. Hétköznapi, és verseny-hétvégi jelszó. Ezek szigorúan bizalmas 

információk, mással megosztani .  

Ha bárki az Adminokra hivatkozva kéri, akkor sem szabad megadni. Ha valaki megkaphatja, az Admin 

meg fogja minden esetben adni. 

Bármi kérdésed van bátran keresd az Adminokat. (Kokó, Préri, Laller) 

Ligatagság feltételei: 

Érvényes Licence. - ezt a szerver díj befizetésekor kapja meg a jelentkező, de most ingyenes a liga, így 

alapból megkapják 

Kormány  - Mindegy milyen típusú, márkájú, minőségű a kormány, de kormány legyen. Billentyűzet, 

gamepad, joystick stb... kizárva. 

Facebook profil - ez a kitiltott Fake játékosok miatt kell. 

Szabályzat ismerése, és betartása - Ez bizalmi alapon működik. El hisszük, hogy elolvastad, és 

ismered a szabályzatunk. 

Bemutatkozó levél - ki kell térni arra, hogy mióta szimulátorozol, voltál-e már ligában, mennyire vagy 

jártas a szimulátoros versenyzésben. Nem gond az se, ha sose szimulátoroztál, fő hogy tudjuk, hogy 

kezdő vagy-e vagy sem. Ez nem jár se hátránnyal, se előnnyel. 

 

http://www.a-liga.hu/
http://prohardver.hu/tema/f1_r-factor_a-liga/hsz_1451-1500.html

