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Wsiadaj, ścigaj się i jako pierwszy przekrocz linię mety
Wiele trybów rozgrywek, mnóstwo ślicznych samochodów i torów, zmienne warunki pogodowe i bardzo przyjemna,
długa i emocjonująca jazda.
To są główne zalety samochodowej, wyścigowej gry „GTR2”. Mamy tu możliwość wyboru spośród trybu kariery,
pojedynczego wyścigu i jazdy na czas. Oprócz nich, gra oferuje tryby niestandardowe, jak nauka jazdy (teoria,
praktyka, zasady serii GT) oraz 24-godzinne zawody.
Na torze wyścigowym najlepiej nie popełnić błędu. Jednak tak naprawdę w tej grze zawody wygrywa się w garażu.
Źle ustawiona skrzynia biegów, źle dobrane opony czy kiepsko ustawione zawieszenie potraﬁą zepsuć wyścig
nawet najlepszemu kierowcy. Warto skorzystać z systemu MoTeC. Jest to narzędzie do dokładnej telemetrii
samochodu. Nie trzeba wtedy polegać na własnych dość subiektywnych odczuciach, a można dokładniej zobaczyć,
gdzie dokonane zmiany przyniosły poprawę, a gdzie pogorszyły wyniki. Monitorowanych jest wiele parametrów.
Oprócz kontroli położenia przepustnicy, kierownicy czy wybranego biegu, można też odczytać przeciążenia
panujące w samochodzie czy zanalizować pracę zawieszenia. Jednym zdaniem, zabawa na długie zimowe wieczory.

Na torze mogą znajdować się samochody o różnych osiągach. Są one pogrupowane na klasy od najsłabszej NGT po
najszybszą GT1. Prawdziwą innowacją jest wyścig 24-godzinny. Czy nawet najbardziej wytrwali gracze będą mogli
podołać takiemu wyzwaniu? Oczywiście jest możliwość skrócenia go do 12, 6, 3 oraz jednej godziny, jeśli ktoś
będzie miał problemy. Sam pomysł należy pochwalić. Na pewno znajdą się tacy, co będą chcieli dokonać takiego
wyczynu.

Wyścig w klasie GT składa się z kilku faz. Na początku jest tryb wolnej jazdy, w którym można testować samochód
z różnymi ustawieniami. Nie może zabraknąć także kwaliﬁkacji, która zadecyduje o naszym miejscu na starcie.
Sztuczna inteligencja przeciwników jeździ dość agresywnie (jej wartość można ustawić przed wyścigiem) ale zdarza
się jej również popełnić jakiś błąd.
Warto szybko reagować na zmianę pogody w czasie wyścigu. Jazda na slickach na mokrym torze to nie najlepszy
pomysł, więc dobrym pomysłem jest udanie się wtedy do alei serwisowej.

Gra wyróżnia się dużą płynnością graﬁki nawet na wiekowych kartach graﬁcznych. Świadczy to o dobrym silniku
graﬁcznym, choć przy większej ilości samochodów widać niekiedy spadek wydajności. Ciekawie prezentuje się
dynamiczna pogoda, a dźwięki wydobywające się w czasie jazdy powinny zadowolić każdego miłośnika czterech
kółek. Również rozbudowany do granic możliwości i fantazji twórców panel konﬁguracyjny pozwala na zabawę
zarówno amatorom, jak i lepszym kierowcom.
Podsumowując, dobre gry online wyścigowe, do jakich z pewnością można zaliczyć „GTR2”, posiadają bardzo
dokładną i realistyczną ﬁzykę jazdy. Sama rozgrywka oraz możliwości wyboru tak wielu trybów wyścigów i jazdy, co

nie pozwala się nudzić - stanowią czystą przyjemność i miły sposób na spędzenie wolnego czasu. Grę można z
czystym sumieniem polecić wszystkim fanom czterech kółek.
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