
Pluginsidan 
 
Registrering 
 
För att kunna spela online/offline med pluginet krävs att man registrerar 
sig på pluginsidan. 
 

Viktigt! Använd ert för och efternamn (utan å, ä, eller ö) så blir det 
mycket enklare att veta vem som är vem när vi skall dela ut poäng mm. 
Andra användarnamn kan resultera att ni blir utan poäng! 
 
Gå till http://rbr.onlinegames.cz/?setlng=eng 
(Om sidan visas på tjeckiska finns en engelsk flagga att trycka på, långt 
upp till höger som ger engelska) 
 
Längst till vänster i överkant finns en ruta för att logga in. I nederkant 
hittar ni länken för att registrera sig (Register) Klicka på den. 
 

 
 
Svara att ni är över 13 år, om ni nu är det… 
 



Nu kommer man till sidan för att fylla i sina uppgifter. 
Fyll här i era uppgifter och tänk på att använda Förnamn Efternamn som 
användarnamn (Username). Använd inte å,ä,ö,Å,Ä,Ö eller andra 
konstiga tecken. 
Samt välj ett lösenord. Notera användarnamnet (ni borde väl komma 
ihåg vad ni heter) och lösenordet. Detta kommer ni att behöva när ni 
skall spela online. 
Det är bara de fyra översta fälten i detta formulär som är obligatoriska, 
de övriga är valfria. 
Viktigt är att ange en giltig e-postadress eftersom det krävs att man 
klickar på en länk som kommer skickad till e-postadressen. Mer om det 
lite längre ner. 
Spara er registrering genom att trycka på [Submit] längst ner. 
 
Inom några minuter skickas ett bekräftelsemail till den angivna e-
postadressen och i detta mail finns en länk som man skall klicka på för 
att bekräfta att man vill aktivera sitt konto. 
 



När man klickar på länken så får man en bekräftelse på att kontot är 
aktiverat. 
 

 
 
Efter några sekunder tas man vidare till pluginsidans forum. 
 
Nu är registreringen klar. 



Resultat / aktiva rallyn 
 
För att kolla vilka rallyn man kan delta i så kan man gå till pluginsidan 
och logga in. Inloggningen sker i rutan uppe till vänster. 
 
Klicka därefter på Tournamentlist som ni hittar strax under. 
 

 
 
Nu dyker en lista upp på alla kommande rallyn och alla öppna rallyn. 
 
För att få mer information om rallyt man är intresserad av är det bara att 
klicka på rallyts namn. Då får man upp en lista på vilka som har deltagit i 
rallyt samt vilka sträckor som ingår. Man ser även förutsättningar med 
vilka bilar som är tillåtna samt väderförhållanden, etc. 
 
Här framgår även om rallyt går att köra offline.



För att titta på resultatet är det bara att klicka på den blå listknappen 
längst till höger för önskat rally.  

 
 
Nu visas slutresultatet för rallyt samt resultaten på sista sträckan. För att 
kolla övriga sträckor, klicka på önskad sträcka i överkant på listan. 
 

 
 
Är rallyt pågående är resultatet följaktligen ett tillfälligt resultat och 
uppdateras löpande. 
Här går även att sortera på bilklasser mm. 
 
Om det finns ett C eller ett R efter namnet på föraren finns en 
kommentar att läsa (C) eller en repris att ladda hem (R). Klicka på 
bokstaven och läs kommentaren, eller ladda hem reprisen. 

 


