
Tiedote kilpailijoille – eTestikisa 11.11.2020 klo 19.00 

 

Tervetuloa ajamaan kilpaa virtuaalisella Hyvinkään radalla. Kerään tähän yleisiä ohjeita ja pelisääntöjä, jotta 
saadaan homma toimimaan sujuvasti. 

Säännöistä yleisesti: 

- Kilpailu alkaa klo 19.00, livelähetys tapahtumasta alkaa klo 18.45 
- Ajetaan siististi, ei törmäillä ja kunnioitetaan toista kilpailijaa, myös maalin jälkeen ajetaan nätisti, 

hiljennetään ja pysäytetään auto eka mutkaan. 
- Jos pilaat toisen ajon, musta lippu pilaa myös sinun ajon.  
- Mustan lipun jälkeen saat jatkaa seuraavissa lähdöissä mikäli ajokaavio sen sallii, koskee lähinnä 

alkueriä 
- Lippuja ei kirjata serverille, vaan liput julkaistaan ainoastaan Jokkis.netin online-palvelussa. 
- Vilppilähdöstä olet maaliin saapuneista viimeinen, kuten oikeastikin. 
- Jos startissa yksikin pyörä pyörii ennen vihreää valoa, siitä tuomitaan vilppilähtö 
- Kaadon sattuessa kilpailua saa jatkaa, mikäli auto ei kaadossa vaurioidu ajokelvottomaksi 

Virallinen ilmoitustaulu, osallistujalistat ja tulospalvelu toimivat Jokkis.netin online-palvelussa, suora osoite 
http://jokkis.net/online2/kisa.php?kisa_id=3282.  

Livelähetys osoitteessa: https://www.twitch.tv/tppohja 

Autopaketti on viimeisin eJokkis-sivuilta ladattavissa oleva (28.5.2020) ja ratapakettina Hyvinkään rata. 
Ratapaketti on tuttu keväältä, joten jos olet sen jo aiemmin asentanut, ei tarvitse uudelleen laittaa. 

Servereitä on tässä kisassa käytössä yksi. Serverin ip-osoite on 62.106.25.68 

- Jokkiksen ajotapaan ei tahdo sopia mikään peli, vanha rFactor lienee kuitenkin lähimpänä kaikista, 
vaikka tuokin jotain rajoitteita ja ongelmia. Yksi isoin ongelma tulee lähdönjärjestelystä ja jossain 
tilanteessa serveri jättää tyhjiä ruutuja riviin ja siten pakottaa serverin uudelleenkäynnistyksen.  

- Serveri käynnistyy uudelleen tarvittaessa, mikäli lähdönjärjestelyyn tulee ongelmaa. 
- Pidetään taukoja tarvittaessa, oletuksena erien vaihtuessa aina 5min. 
- Kaikki kuljettajat voivat olla kerralla serverillä, koska osallistujamäärä on niin pieni. 

 
Serverillä olevat kuljettajat odottavat ajovuoroaan ja lähdönjärjestely toimii. Sen jälkeen chattiin tulee 
teksti Lahto nro xx, jonka jälkeen serverin tila vaihtuu warmupista -> Race. Tähän lähtöön kuuluvat 
klikkaavat Race, muut odottelevat varikolla omaa lähtöään. Chatissa muutoinkin kerrotaan jos joudutaan 
jotain odottamaan, käynnistämään serveri uusiksi tms. Seuratkaa sitä yhdessä livelähetyksen kanssa. 

Hauskaa kisaa kaikille! 

Timo Pohja / Jokkis.net eJokkis 

 



 


