
Alapvető információk 
 

Valódi versenyzők online versenyeken mérik össze tudásukat. A bajnokságban résztvevő 

személyek így lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos értelemben véve sporteseményeken 

szerepeljenek és a részükre meghatározott szponzorációs követelményeket is teljesíteni 

tudják.  

Három kategóriában kerül sor, amelyek közül a II. (Formula) kategóriának megfelelő 

Formula, az. I./2.(Nagytúra) kategóriának megfelelő Gr. 3., illetve az I./1. (Kistúra) 

kategóriának megfelelő Gr. 4. besorolásból állnak. 

A bajnokság az előzetes tervek alapján kategóriánként hét fordulóból áll és 2020. május 10-

augusztus 30. közötti időszakban, ugyanazon (vasárnapi) napokon egymás utáni időpontokban 

a kora délutáni órákban kerül lebonyolításra. 

A jelentkezők részére a részvételhez szükséges felszerelések, feltételek ismertetésre, átadásra 

kerülnek, akárcsak az ezzel kapcsolatos információk, teendők, megkötések (pl. kizárólag 

valós versenyzők vehetnek részt a meghatározott módon saját nevük feltüntetésével).  

Felkérés esetén a beszerzésben, a versenyautók festésének elkészítésében van lehetőség erre 

kialakított külön szolgáltatás igénybevételére. 

A megfelelő gyakorlás biztosítva lesz, a megadott adatok szerint minden résztvevő szabadon 

tud gyakorolni és készülni ezek alapján, illetve lesznek meghatározott időben tartandó közös 

gyakorlások is mindenki számára, amelyen a részvétel kötelező lesz. A versenyeket valós 

versenybírók is felügyelik. 

 

Bajnokság lebonyolítása: 

A szezon kezdetével mindegyik kategóriában versenyenként a kiírásnak megfelelő 

feltételekkel megtartott online előzetes időmérő alapján lehet kvalifikálnia magát 

mindenkinek a futamokra, amit a GTSH-Rank rendszerez és jelenít meg. Ennek eredménye 

alapján az első 24 helyezett A,B,B,A,… sorrendben két 12fős csoportra (A és B) lesz osztva. 

Az elődöntőkből mindkét csoportban az 1-6. helyezett jut tovább a vasárnap délutáni döntőbe. 

A két csoport 7-12. helyezettje 5 perces időmérő eredménye alapján ezután az elődöntőnek 

megfelelő feltételekkel versenyez, melyek után a „B” csoportnak megfelelő pontokat gyűjthet 

a bajnokságban, majd – kizárólag nagy létszámú jelentkezés esetén – utánuk kezdődik az 

online elődöntő a 24-36. helyezett részére a „C” csoportnak megfelelő pontozásért a futamon. 

Az előzetes online időmérők, elődöntők, döntők lebonyolítására kategóriánként kerül sor, Gr. 

4., Gr. 3. és Formula sorrendben. 

Minden döntőt 10 perces bemelegítés és 5-7 perces (3 körre elegendő) kvalifikáció előz meg 

összességében 30 percben, ebben az időtartamban lesz lehetősége a már teljesített futamon 

részvevőknek a panasz benyújtására, illetve a versenybíróknak a panasz elbírálására is. A 

döntőben az „A” csoportnak megfelelő pontokat kapják a versenyzők. 



A bajnokságot minden kategóriában az nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjti. 

Eszközigény 
 

Előzetesen: mindenből lehet itthonról, külföldről vásárolni, nagyon sokféle eszköz kapható. 

Mi a legkönnyebben elérhetőket szedtük össze belföldről. 

 

Internet: legalább 10Mbit/s gyorsaságú, a „ping” 90ms-nél nem lehet több. 4G-s mobilnettel 

is működtethető, ha a sávszélesség megfelelő. 

 

HD televízió/monitor: mindenkinek saját igénye szerint. Figyelembe kell venni a minél 

gyorsabb képfrissítést, a méret pedig a versenyző fejétől/szemétől való távolságtól is függ 

 

Playstation 4: többféle változat létezik az alap SLIM 500 GByte-tól a 2TB-ig. Bármelyik 

megfelelő, a PRO akkor ajánlott, ha valaki 4K-ban akarja megjeleníteni, ehhez ennek 

megfelelő televízió szükséges. Kizárólag a Gran Turismo használatához az 500GByte is 

elegendő 

 

Fülhallgató: Nem kötelező, de hasznos. A televízióból ki lehet vezetni a hangot 

fülhallgatóba, amely segít a külvilág kizárásában. A vezetéknek olyan hosszúságúnak kell 

lennie, hogy ne zavarja a versenyzőt. Ez cockpit (ülés) használatánál minimum 3m 

vezetékhosszúságot jelent. 

 

Headset: nem kötelező ez sem, de ajánlott, PlayStation4-hez alapból adnak egy alapot, ami 

egyszerűbb kommunikációra alkalmas. A géphez USB, a kontrollerhez Jack csatlakozás van 

kialakítva, az eszköznek kompatilibisnek kell lennie PS4-gyel. Vezeték nélkülit, vagy 

hosszabb vezetékűt érdemes választani (USB csatlakozásnál a géptől a felhasználóig 

minimum 2.5-3m, Jack-nél 1.5m vezetékhossz szükséges). Fülhallgatót kiváltja. Előnyös lehet 

abban az esetben, ha pl. csapattagok verseny közben kommunikálni akarnak egymással. 

 

Gran Turismo Sport szoftver: lehet lemezes és letölthető formában is megvásárolni PS 

Store-on keresztül. Lemezesből a Spec 2 verzió ajánlott. Fontos információ, hogy az első 

indításnál frissít a szoftver, amely több 10GByte méretű 

 

PS+ előfizetés: magyar account-hoz (felhasználónév) magyar PS Store-ból online és boltból 

is lehet vásárolni (dombornyomott bankkártyával) 

 



Kormány: Nagyon sokféle van, a lényeg, hogy PS4 kompatibilis legyen. Az ár-arány 

értékekben mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt, saját és mások tapasztalatai alapján 

állítottuk össze ezeket. Amit összegyűjtöttünk, annak mindegyikével lehet világszínvonalon 

teljesíteni, a különbség leginkább a versenyző részére történő visszajelzésben és az irányítás 

pontosságában van. Magyarországon hivatalosan kapható típusokat vettünk számításba. 

Kezdő kormány:  Logitech G29 

Árban az aránylag olcsóbb, minőségi kormány. Strapabíró, de a 

kormányzásban középen van egy kis „üres rész”, ami miatt nem minden 

kanyarban ideális a használata, a gáz- és fék adagolása „darabosabb” 

 

Amatőr kormány:  Thrustmaster T300RS 

Az egyik leggyakrabban használt kormány. Pontos a kormány és a 

pedál is. Utóbbi kevésbé strapabíró, műanyag, érdemes mellé T3PA GT 

pedálszettet vásárolni, vagy ilyen kiadásút keresni (GTE Edition, 

Ferrari) 

alap T300 RS 

 



T300 RS GTE 

T300 Ferrari 

Profi Kormány: Thrustmaster T-GT 

A hivatalos kormány, ezt használják a World Tour-okon is egységesen. 

Nagyon pontos és részletes visszajelzést ad még a túlkormányzásról is. 

 

 

 

 



Cockpit: Ebből is lehet sokfélét kapni. Az általános tapasztalat az, amelyiknek a 

kormánytartó középen van, az lábat zavarhatja. Érdemes használni, amelynél a kormányt 

állítható magasságban két oldalról tartja a váz. 

 

Kezdő:  PlaySeat Challenge 

Összecsukható, ennek előnyével és hátárnyával együtt. Kevésbé stabil, 

nagyobb darab embereknek kicsi lehet, körülményes a beülés, kiszállás, 

korlátozottak az állítási lehetőségek (magasság, távolság). 

 

Amatőr: PlaySeat Alcantara 

Nagyon sok változata létezik, felár mellett különböző szoftverek nevével 

szokták fémjelezni. Elég stabil, jól használható minden szempontból. 

 

 



Profi:  Playseat Sensation Pro Black 

A jelenlegi legjobb ülés. Teljesen masszív, stabil, kiszolgál hosszútávon 

bármilyen termetű embert. Maga az ülés is erősebb a többinél. 

 

 

 

  



I. Regisztrálás 

 

Az első a PSN (SEN) rendszerhez történő regisztrálás. Ehhez valós e-mail címre lesz szükség, 

amelyet érdemes a versenysorozatba történő jelentkezésnél megadottal végrehajtani. A PSN 

ID megadásánál minden versenyző a saját nevét adja meg ékezetek nélkül, a nevek kizárólag 

egyetlen alsó vonallal legyenek elválasztva egymástól (Vezetéknév_Keresztnév). A 

regisztráció során ki kell tölteni a szükséges adatokat, illetve a PS4 használatba vételekor be 

kell állítani az internetkapcsolatot is. 

Ezek elvégzése után PS+ vásárlása is szükséges, amelyet a felső menüsorban (bal oldalt) lehet 

megtalálni a beállításokkal, közösségi funkciókkal együtt. A telepített, vagy lemezen 

behelyezett szoftvereket, alkalmazásokat az alsó menüsorból lehet elindítani. 

 

 

II. Telepítés, elindítás 

 

A szoftver az első elindítás után frissíteni fog (lemezes változat esetén). Az első elindításnál 

be kell állítani a képminőséget. Az online részhez szükséges egy alkalommal végignézni a 

főmenü felső sorában található „Sport, Racing Etiquette” menüponton található két oktató 

videót. 

A versenyhez szükséges autót futamok, feladatok teljesítéséért kapott „kredit” (virtuális pénz) 

ellenében lehet megszerezni, bizonyos esetekben (napi 42.7 km megtétele, egyes feladatoknál 

a meghatározott idő arany fokozatának elérésével, stb.) pedig lehet nyerni is véletlenszerűen 

járműveket.  

A harmadik lehetőség a jármű pénzért történő megvásárlása, amelyet a szoftveren belül 

érdemes elindítani, majd az átirányított felületen bankkártyával lehet megszerezni a kívánt 

autót. A gokart esetében azt a kezdetben rendelkezésre álló összegből meg lehet vásárolni, a 

többi kategóriában lévők darabja 600-1000 Ft közötti összegért lehet azonnal megszerezni. A 

vásárlást követően ajánlott a GT Sport-ból kilépni, majd újraindítani, amennyiben nem jelenik 

meg a virtuális garázsban a megvett versenygép.  

A járműveket a főmenü felső sorában a „Brand Central” menüponton belül lehet 

megvásárolni a Gr. 3. (GT3, „nagytúra”) és Gr. 4. (elsőkerékmeghajtású GT4, „kistúra”) 

kategóriában a földrajzi elhelyezkedés alapján besorolt márkánál a „Showroom” menüpont 

alatt. A gokart az „Asia-Pacific” földrészen a „Gran Turismo”, a Formula autó pedig a Super 

Formula márka alatt található meg a „Showroom” menüpontnál. 

A járművek – valósnak megfelelő – versenyfestését a szervezők szolgáltatásként segítséget 

nyújtanak igény esetén. 



 

III. Menüsegédlet 
 

1. Főmenü 

Két részből áll: 

- Felső sor (balról jobbra haladva) 

o beállítások, profil 

o Arcade játékmód 

o Offline versenyek, feladatok, kihívások 

o Online mód (Sport mode), a készítők által kreált eseményeken való 

részvételhez  

o „Márkaboltok” járművek vásárlására 

o Online mód (multiplayer, szabadon  beállítható lobby-k, azaz szobák 

versenyzéshez 

- Bal oldali sáv (felülről lefelé haladva) 

o Garázs (saját autóknak) 

o Livery (versenyfestés) készítése, módosítása 

o Saját könyvtár mentett képek, versenyek, livery-k megnézéséhez, 

megosztásához 

o Vásárolható festékek, felnik, kiegészítők, máshol be nem szerezhető autók 

o Keresés (matrica, versenyfestés, képek, stb.) 

o Manuális mentés, hálózattól történő lekapcsolódás esetén itt lehet újra fellépni 

a szerverre 

 

 

 



 

 



Beállítások: 

Bal felső sarokban lévő ikon kiválasztása után „Options” 

 

 

 

2.1-2.3. Hangok beállítása:  

Jobb oldalon Sound Volume kiválasztás, majd a kívánt értékek beállítása 

 



 

 

 

  



2.4.Irányítóeszközök beállítása 

Opciókon belül R2-L2 gombok (kontroller elején a két alsó gomb) 

lenyomásával tudunk a felső menüsorban lépkedni jobbra, illetve balra. A 

kívánt és csatlakoztatott eszközt tudjuk megváltoztatni.  

Fontos a versenyek szempontjából az „Overtake” lehetőség hozzárendelése 

olyan gombhoz, amelyet kormányzás, gyorsítás és fékezés mellett is 

akadálytalanul, könnyen tudunk használni, mivel egyes típusoknál ez 

meghatározott ideig extra lóerőt és gyorsulást biztosít használójának. 

 

 

 

 

 

  



 

3. Online (szabadon beállított) versenyek 

 

3.1. Lobby keresése barátlista alapján 

Megadott feltételek beálltásával, illetve ha a lobby tulajdonosa (nyitója) a 

barátlistán van, akkor a „Show Only Rooms With Friends” melleti négyzet 

kipipálsásval tudjuk szűkíteni a keresett szobákat. Szervezett versenynél 

szükséges, hogy a szobát kinyitó és a versenyben résztvevő PlayStation 

Network-ön egymás barátlistáján rajta legyenek, mivel zárt szobáknál más 

(idegen) nem tud belépni 

 



 

 

 

 3.2.  Lobby keresése a lobby azonosítójával (ID) 

Megadott azonosítójú szobába lehet belépni. Zárt lobby esetén itt is szükséges 

a nyitó és  belépő közötti „barát” státusz  

 



 

 

  



3.3.  Lobby nyitása 

A választható feltételeket ki kell választani a kívántaknak megfelelő értékre. 

Ezeket bizonyos mennyiségben el lehet menteni is. 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 

  a Race Online Hungary csapata 

Technikai kapcsolattartó: Németh András +36209612962   

E-mail: Bandage_520@freemail.hu  Facebook: Németh András (Bandage) 

mailto:Bandage_520@freemail.hu

