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1- Introdução 

 
Quando a Papyrus, empresa que criou a série de simuladores de corridas 

Nascar, decidiu criar um simulador histórico, muitas pessoas ficaram intrigadas. 
"Como pode uma simulador baseado em corridas de Fórmula 1 da Temporada 
1967 ser divertido?", se perguntavam. Bem, para ser franco, é divertido porque 
é difícil e às vezes brutalmente realista.  

 
Com quase nenhuma das medidas de segurança e restrições de motor 

exigidas nos carros de hoje, a temporada de Formula 1 de 1967 foi uma das 
mais perigosas de toda a história das corridas. Alta cavalaria, sem 
aerodinâmica, pneus duros como pedra (alguns duravam até 4 corridas), 
tanques de combustíveis lotados e, por fim, sem cintos de segurança. De fato, 
na época achava se melhor ser atirado para fora do carro do que ficar preso a 
ele durante um acidente. Considerando que o piloto estava sentado sobre 
tanques de alumínio superfinos com mais de 150 litros de combustível 
altamente inflamável, quem poderia culpá-los por pensar assim? Felizmente 
para nós, não precisamos nos preocupar com acidentes ou nos machucarmos 
durante o jogo. Se algo der errado, ficamos apenas com algumas marcas em 
nosso ego.  

 
Passando a sensação de seremos um autêntico piloto de Fórmula 1, 

Grand Prix Legends (ou simplesmente GPL) transporta-nos para a era clássica 
na história do esporte a motor. Uma época em que a pessoa atrás do volante 
era mais importante que a máquina. Nomes como Brabham, Clark, Gurney, 
Hill, Hulme, McLaren, Surtees e outros, irão desafiar sua posição em alguns 
dos circuitos históricos mais desafiadores já construídos.  

 
Na época do seu lançamento oficial, em 1998, Grand Prix Legends foi um 

considerado o top dos simuladores de corridas. Mas não se deixe enganar pela 
sua idade; ainda nos dias atuais continua sendo um dos melhores e mais 
amados simuladores em todo mundo.  

 
Após suas atualizações gráficas em 2004, o GPL tornou-se ainda mais 

atrativo ao público fanático por corridas. Tudo isso graças a entusiastas que 
foram aperfeiçoando os gráficos dos carros e pistas existentes, além de 
criarem uma infinidade de novas pistas, relembrando e perpetuando diversos 
templos da velocidade, de vários países e décadas. Até o presente momento, 
existem cerca de 570 circuitos, dentre pistas reais e pistas criadas a partir da 
concepção dos jogadores (as chamadas fantasy-tracks). Muitas outras ainda 
serão criadas, várias já estão em fase de desenvolvimento, o que nos mostra 
que além de ser um dos simuladores mais apreciados da história, é também 
um dos que mais recebem add-ons (atualizações) para que permaneça atual.  

http://gplbrasil.forumeiros.com/


Além das centenas de pistas que estão disponíveis atualmente. Muitos 
pacotes gráficos têm sido criados, bem como utilitários e mod´s (pacotes para 
simularem outras temporadas). Além da temporada de 1967 (original do jogo), 
foram criados pacotes para as temporadas de 65, 66, 69, que são os mais 
utilizados, além de Thunder Cars (baseado nos carros da história da Fórmula 
Indy) e o Night Mod (que é um combinado dos anteriores, simulando corridas 
noturnas). Também estão disponíveis atualizações em diversos segmentos, 
tais como, variedades de sons, gráficos para pistas, atualizações das imagens 
nos menus do jogo. Enfim, você poderá personalizar seu jogo como quiser. 
Basta ter paciência para testar todas as combinações.  

 
Por fim, depois de vivenciar o ambiente do jogo, sua física, reações, 

emoções e adquirir um pouco de experiência para ficar dentro do traçado 
(acredite, no início não é demérito nenhum não conseguir andar em linha reta e 
demorar 5 minutos para completar uma volta em Monza), é hora de participar 
de corridas contra oponentes humanos. Espalhadas pelo mundo, existem 
várias ligas de pilotos virtuais, onde campeonatos são formados e a disputa é 
ferrenha. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Finlândia, Japão, Austrália, 
Inglaterra, Hungria são alguns exemplos de países que possuem campeonatos 
bem organizados e disputados. Tem até uma copa do mundo, onde 
representantes dos mais diversos países, disputam ponto a ponto, corrida a 
corrida, uma vaga na final.  

 
No caso do Brasil temos a GPLBrasil, que em 2009 entra em seu terceiro 

ano. O ambiente entre os participantes é descontraído e de muito respeito. É 
claro que como em toda disputa, seja ela real ou virtual, o nível de competição 
é altíssimo, mas a camaradagem e o bom senso (quase sempre) prevalecem.  

 
Sendo assim, fica o convite a você, leitor, para embarcar em dos 

simuladores de maior sucesso mundial, a bordo de máquinas como Lotus, 
Ferrari, Brabham, Eagle, BRM, Cooper e Honda pelos 11 circuitos da 
temporada de 1967, e por todos os outros criados pelos entusiastas, seja 
sozinho ou online com outros milhares de pilotos como você, espalhados por 
todo o mundo. Coloque seu capacete aberto, seus óculos de proteção, não 
aperte o cinto (mesmo porque não existia na época) e acelere no mundo de 
Grand Prix Legends! 
 

2- Instalando o jogo: 
 

a- Baixe o GPL 2004 demo neste link: 
http://www.gamershell.com/download_6101.shtml
 
 Existe também o GPL original, de 1998, e a segunda versão, de 2001, 
que pode ser encontrados em programas de compartilhamento e em sites de 
torrent. 
 

b- Clique em Next nas três tela que aparecerem.  
 
Observem a pasta de instalação do jogo: Originalmente está selecionada 

pasta c:\arquivos de programas\GPL2004 DEMO. Pode-se instalar nesta pasta 

http://www.gamershell.com/download_6101.shtml


mesmo, mas recomenda-se instalar o jogo na pasta C:\Sierra\GPL (não é 
obrigatório, mas vai causar menos problemas para instalar os outros 
programas.), como na figura abaixo: 
 

 
 
Clique em Finish, mas não entre no jogo ainda! Você precisa de alguns patches 
de atualização do jogo. Vamos a eles. 
 
 
2.2 - Patches 
 
Para fazer o jogo ser executado nos pcs mais recentes, devem-se instalar 2 
patches: 
 

 All-in-one patch 1.2.0.2 
http://gplmz.bcsims.com/misc/GPL_v1.2.0.2(UK)all-in-one_2.3_patch.exe
 
Esta atualização instala: 

- novos sons de motores; 
- bwpatch – bandwidth patch (falaremos mais adiante); 
- Instalação de arquivos para rodar gráficos em Direct 3D e OpenGL; 

 
IMPORTANTE: Na instalação, informe a pasta onde se encontra o gpl.exe (que 
é a pasta onde se instala o GPL:  C:\Sierra\GPL). 
 
 
 
 
 

http://gplmz.bcsims.com/misc/GPL_v1.2.0.2(UK)all-in-one_2.3_patch.exe


 CPU-Fix 
www.bhmotorsports.com/file/636
 
 Esse patch atualiza o GPL 1.2 para rodar em máquinas com 
processadores acima de 1,7 Ghz. 
 
IMPORTANTE: Na instalação, informe a pasta onde se encontra o gpl.exe (que 
é a pasta onde se instala o GPL:  C:\Sierra\GPL) 
Reinicie o computador para que os patches sejam ativados. 
 

3- Executando o GPL 
 
Para entrar no jogo (offline), clique no ícone “GPL2004 DEMO” na área de 
trabalho, ou em Iniciar/Programas/GPL2004 DEMO, clique em gpl2004 
demo 
 
Se o jogo iniciar normalmente, você verá um menu com: 
 

 
 
 
a) Clique em Player Info:  
Defina seu nome, nacionalidade e cor do capacete. Com isso vai ser criada 
uma pasta sua, com suas características. Exemplo: se você define seu 
nome no jogo como Jose Silva, o jogo criará uma pasta no caminho 
c:\sierra\gpl\players\silva__jose\ 
 
Defina sua equipe: Lotus, Eagle, Ferrari, Brabham, Honda, Cooper ou BRM. 

http://www.bhmotorsports.com/file/636


 
b) Clique em Options e vá na paste de Controls 
 

 
 
Existem três formas de controle no GPL: 
- teclado – digital; 
- volante – analógico; 
- joypad – digital e/ou analógico; 
 
No caso de volante ou joypads analógicos, deve-se calibra-los clicando em 
Calibrate Joystick. 
 
Em Set Controls, clique em cada controle e defina qual botão, pedal ou 
volante usará como acelerador, freio, marchas, curvar, etc. 
 
Nota: Se quiser jogar via teclado, o jogo a princípio permite apenas serem 
escolhidos as teclas numéricas (à direita do teclado), porém, há programas 
para definir suas teclas preferidas. Um desses aplicativos é o GPLkeys, 
que pode ser encontrado no link abaixo: 
 http://sites.google.com/site/thlemos/Home/GPLkeys.zip?attredirects=0 . 
 
 Outro aplicativo é o Gpl Key Master  
(http://mothdust.com/gpl/GPL%20Key%20Master%200.9.0.19.zip ) 
 
 
A barra de Steering Linearity indica o quanto linear ou não linear serão 
seus movimentos. Se a barra estiver totalmente não-linear, significa que 

http://sites.google.com/site/thlemos/Home/GPLkeys.zip?attredirects=0
http://mothdust.com/gpl/GPL%20Key%20Master%200.9.0.19.zip


suas viradas, acelerações e frenagens serão muito mais suaves. E vice 
versa. 
 
Ainda na seção Options, clica na seta esquerda ou direita até achar a tela 
Sounds & GamePlay: 
 
Aqui é importante a parte de Driving Aids: 
- Automatic Shift: habilita Marchas automáticas; 
- Braking Help: habilita ajuda de freio – funciona como freio ABS; 
- Throttle Help: habilita ajuda de acelerador – como um controle de tração; 
 
No caso de teclado, o Braking e Throttle Help são automáticos, e por isso 
mesmo, “tecladistas” tendem a ser mais lentos em aceleração e frenagem 
em relação aos “volantistas”. 
 

 
 
 
Em View Replay, você pode ver os replays que você salvou (que estão 
localizados na pasta c:\sierra\gpl\replay 
 
Atalhos 
 
O GPL tem algumas teclas de atalhos. As mais importantes são: 
 
- Shift + R = Reseta o carro, ou seja, volta às configurações do início do 
treino ou de uma corrida. Exemplo: Se na sua corrida de um total de 10 
voltas (com seu carro com 100 litros e pneus a 22ºC) o seu carro bate e 



empena na volta 15 (quando tinha 90 litros e estava com pneus a 97ºC, e 
você aciona o Shift+R, o carro volta a ter 100 litros e pneus a 22ºC, mas 
com o carro alinhado corretamente. 
 
- ALT + F = mostra o frame rate (ou, número de quadros por segundo – que 
deve ser próximo a 36 fps. Abaixo desse valor, significa que o jogo está 
pesando no seu sistema. É apenas de caráter informativo. 
 
- F10 = alterna entre visão interna e externa – escolha uma da sua 
preferência. 
 
 
 
Mapa do GPL 
 
O GPL tem pastas bem definidas, como pode ser visto abaixo: 
 

 
 
As importantes de se saberem são: 
 
Cars: Possui todos os carros, pinturas e informações sobre eles; 
 



 
 
Players: Possui os arquivos do player: 
 
No exemplo abaixo do player Thiago Lemos: 
Nome da pasta: Lemos__Thiago 
Dentro desta pasta, encontra-se: 

- pasta setups, com os setups de cada pista. Cada pista terá a sua 
pasta com o nome do seu trackname folder. 

IMPORTANTE: se você baixou um setup da internet e quer usá-lo, deve 
salvá-lo na pasta relativa ao seu trackname folder (mais à frente veremos 
isso). 

Exemplo: para Kyalami, salve na pasta kyalami, para Silverstone, salve 
na pasta silver, e etc. 

 
- arquivo controls.cfg, com as configurações de controle do jogo 

(acelerador, freio, etc); 
- player.ini, com as informações do player, e os melhores tempos em 

cada pista que ele correu – isso é importante para o GPL Rank (que será 
dito mais à frente); 

 



 
 
Tracks:  
Pasta onde estão os arquivos das pistas. 
Cada pista tem um trackname folder, ou seja, um nome relativo à pasta da 
própria pista e é definido por quem a fez (isso pode variar de acordo com 
versão de cada pista). 
 
4- As pistas 

 
Se você perceber bem, o GPL 2004 demo é o jogo completo, exceto por um 
detalhe: só tem a pista de Watkins Glen. Mas há uma infinidade de novas 
pistas que podem ser instaladas. 
 
- Pistas Originais: 
Além de Watkins Glen, temos mais 10 pistas originais do jogo: Kyalami, 
Mônaco, Monza, Mosport Park, Spa, México, Nurburgring, Silverstone, Rouen e 
Zandvoort. 
 
Não é necessário instalar a pista. Criar uma pasta com o trackname folder, 
copiar os arquivos para essa pasta e copiá-la para a pasta c:\sierra\gpl\tracks, 
junto com Watkins Glen 
 
Eis o link das pistas (versão 98): 
 
Kyalami:  
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/kyalami.zip?attredirects=0
 
México:  
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/mexico.zip?attredirects=0
 
Mônaco:  
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/monaco.zip?attredirects=0
 
 

http://sites.google.com/site/thlemos/Home/kyalami.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/mexico.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/monaco.zip?attredirects=0


Monza:  
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/monza.zip?attredirects=0
 
Mosport Park: 
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/mosport.zip?attredirects=0
 
Nurburgring: 
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/nurburg.zip?attredirects=0
 
Rouen 
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/rouen.zip?attredirects=0
 
Silverstone 
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/silver.zip?attredirects=0
 
Zandvoort 
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/zandvort.zip?attredirects=0
 
Há também versões atualizadas das pistas originais, com gráficos excelentes, 
que podem ser encontrada no link abaixo; 
 
http://www.megaupload.com/es/?d=E7RMN4MP
 
 

5- Jogando online 
 

Existem dois programas que auxiliam o usuário a jogar online: VROC e iGOR. 
O VROC é o mais antigo, porém ainda é o mais usado. O iGOR é mais recente, 
com menos servidores, e vem junto com uma importante ferramenta para 
gerenciar o GPL chamada GEM+. 
 
O servidor de um não se comunica com o do outro, mas os programas não são 
excludentes, pelo contrário, o GEM+ é capaz de usar tanto o VROC quanto o 
iGOR. Portanto, sugerimos que instale ambos os programas. 
 
Nota: No momento, a GPLBRASIL promove suas corridas no VROC. 
 

 
a. Instalando VROC 
Para instalar o WinVroc: 

1. Baixe o WinVROC 2.1 installer (1.8 mb - Clique no link para baixar), 
numa pasta qualquer; 

2. Execute o instalador WinVROCSetup2100.exe, e siga a instalação 
normalmente. (Nota: o WinVroc pode ser instalado em qualquer pasta, 
mas instale na pasta recomendada, que é C:\Arquivos de 
programas\VROC\WinVROC); 

3. Vá no Windows Explorer e procure a pasta C:\Arquivos de 
programas\VROC\WinVROC. Nesta pasta, procure o arquivo 
RICHED20.DLL, e delete-o, se encontrar; 

http://sites.google.com/site/thlemos/Home/monza.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/mosport.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/nurburg.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/rouen.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/silver.zip?attredirects=0
http://sites.google.com/site/thlemos/Home/zandvort.zip?attredirects=0
http://www.megaupload.com/es/?d=E7RMN4MP
http://www.vroc.net/download/WinVROCSetup2100.exe


4. Baixe e execute o VROC IP fix. (Clique no link para baixar); 
5. Execute o WinVROC, clicando no icone na sua area de trabalho; 

Note: Se todos os servers estiverem vermelhos, significa que o VROC não 
reconheceu seu caminho do GPL, portando, vá no menu VROC/Options e 
aponte o caminho do GPL novamente, mesmo que pareça estar certo. Se 
tudo estiver certo, verá uma tela semelhante à figura abaixo: 

 

Agora você pode entrar em algum servidor existente, ou criar o seu próprio 
servidor.  

Cada servidor tem um quadrado na frente, com uma cor: 

- Verde: Server público, sem senha, aberto a todos durante o treino de 
qualificação e com boa conexão. 
Exemplo: Server EOLC3. 
 
- Amarelo: Server público, sem senha, aberto a todos durante o treino de 
qualificação, mas com conexão não muito boa. Pode dar lag (carros piscando). 
Exemplo: Server F.Torpedo. 
 
- Azul: Só pode entrar no server se tiver senha do jogo. 
Exemplo: Server Hauls1. 
 
- Vemelho: Não pode entrar no server. Pode acontecer se: 

 - o usuário não tiver a pista instalada (fica com um ~ antes do nome da 
pista, indicando o nome da pasta da pista: exemplo: server F1Legends1 

http://www.vroc.net/download/vrocip.exe


 - o usuário tem a pista, mas não pode entrar, pois a corrida já começou. 
Assim que acabar a corrida, o server é liberado 
Exemplo: Server SimRacing_NL 

Note: Se todos os servidores estiverem vermelhos, você deve resetar o 
caminho do GPL, mesmo que pareça estar tudo certo. 

Entrando em um servidor 

Para entrar em um servidor existente, dê dois cliques no server desejado. Uma 
janela vai aparecer. Antes de clicar entrar na corrida, algumas configurações 
devem ser feitas: 

Na aba GENERAL: Escolha seu carro em Your Team. Se aparecer a 
mensagem “This Race requires a password”, indique a senha do jogo. 

 

Na aba ADVANCED, vá em GPL Bandwidth Settings e selecione USE 
CORE.INI SETTINGS (se não puder escolher esta opção, não há problema. 
Siga em frente); 



 

Após isso, clique em JOIN, e boa corrida! 

Se não conseguir entrar na corrida por ter dado uma mensagem de 
“Connection bandwidth mismatch”, você deve configurar o bandwith patch – ou 
bwpatch. 

 

 

Configurando o BW Patch 

Se toda a sua instalação deu certo, na pasta onde você instalou o GPL deve 
haver um arquivo chamado BWPatch (se não houver, baixe-o no seguinte link 
abaixo e descompacte na pasta c:\sierra\gpl). 

Bwpatch: http://www.xs4all.nl/~westrab/bwpatch.zip

Uma vez com o bwpatch.exe encontrado, execute-o. Vai aparecer uma tela de 
prompt de DOS, como esta: 

http://www.xs4all.nl/%7Ewestrab/bwpatch.zip


 

Para mostrar mais carros na pista, clique em 1 e Enter; 

 

Para mostrar mais carros atrás, clique em 2, Escolha o método preferido, entre 
1 e 4, e Enter; 

 

 
 
Clique em X e enter, para sair e ativar o bwpatch. 
 
Agora, volte ao VROC e teste entrar acertando o GPL Bandwidth Setting para 
USE CORE.INI SETTINGS e entrar em um servidor. Teste nos servidores da 
EOLC. 
 
Criando um servidor 
 
Você pode também criar um servidor e hospedar uma corrida no VROC 
disponível a todos ou restringindo através de senha. 
 
Para criar uma corrida: 



 
a- Clique no botão Host; 
 

 
 
b) Vai abrir uma janela, onde você configurará o servidor que você vai criar. 
 
Vamos ver cada configuração, aba por aba (as mais importantes): 
 
- aba RACE 
O importante a configurar aqui é: 

- Track : Pista; 
- Players : número de jogadores (contando com você); 
- AI: número de Ais, ou seja, número de pilotos “do computador”; 
- Race type: Custom; 
- Dificulty Settings: nível de dificuldade do jogo, que pode ser: 

  - Novice (novato): sem danos em caso de acidentes, reset do 
carro livre; 
  - intermediate (intermediário): com danos em alguns acidentes, 
reset do carro liberado; 
  - Grand Prix: com danos em caso de acidente, sem reset do carro. 

- Practice Length: duração do treino qualificatório (em minutos); 
- Race Length: número de voltas da corrida; 

Se marcar a opção REQUIRE PASSWORD FOR ADMITANCE, significa que 
sua corrida exigirá uma senha para que alguém entre. Nesse caso, você define 
a senha no campo abaixo dessa mensagem. 
 



 
 
- aba DRIVER 
 
Aqui você escolhe o SEU carro, e quais carros são permitidos no server (na 
seção Allowed cars – deixe todos marcados. 
 

 
 
- Aba Server 
 
Nessa aba, há uma importante configuração: GPL Bandwidth Setting, onde 
pode se escolher: 



- Typical – para conexões mais lentas 
- Fast – para conexões rápidas 
- Very Fast para conexões muito rápidas 
- Use core.ini settings – usa que está definido no arquivo core.ini relativo à 
comunicação. Na prática, isso permite que o próprio jogador selecione quantos 
pilotos ele quer ver à frente ou abaixo. Isso pode ajudar ou atrapalhar a visão 
dos pilotos, ficando com lag ou não. 
 

 
 
Após todos esses ajustes feitos, clique no botão HOST, no canto inferior direito, 
e você criará um servidor, que ficará ativo enquanto você estiver correndo – se 
você sair do jogo, o servidor cai, e quem tiver nele também. 
 
Nota: se você criar um servidor e ninguém conseguir entrar nele, pode ser que 
a sua conexão seja roteada. Nesse caso, você deve abrir as portas do seu 
modem, o que requer certo conhecimento na configuração de seu modem. 
Fique à vontade para procurar configurá-lo. Mas não se preocupe, a maioria 
dos pilotos conseguem criar servidores para treinos livres, e você pode se 
juntar a eles sempre que quiser. 
 
Chat do VROC 
 
O VROC possui um chat, onde o usuário pode se comunicar com outros 
jogadores. Podem ser criados canais e entrar em já existentes. 
 
Para ativar o chat, clique o botão CHAT,  Por padrão, já entra um canal 
chamado GPL. 
 
O GPLBRASIL possui um canal, também chamado gplbrasil. Para entrar nele, 
clique no sinal de + , ou vá no menu Chat/Add& Modify Chat Room. Informe o 



nome do canal (gplbrasil) e a senha do canal (gplbr) e clique em ok. Você 
agora está no canal gplbrasil, e ele estará em definitivo na aba de canais. 
 
IMPORTANTE: Neste canal gplbrasil, todos os pilotos devem se encontrar 
pouco antes da corrida começar para que os administradores do servidor do 
campeonato informe a senha. O nome do servidor oficial da corrida se chama 
GPLBRASIL. 
 

b. GEM + iGOR 
 
O GEM é um gerenciador da instalação do GPL. Com ele, pode-se escolher o 
carro, a pista, o setup, instalar pistas manualmente, modificações do jogo, 
sons, layouts, gráficos, dentre muitas outras coisas. E o principal: pode-se 
entrar nos programas gerenciadores de corridas online (VROC e iGOR) usando 
as configurações feitas dentro do GEM. 
 
iGOR, assim como o VROC, é um programa para se jogar online, mostrando 
uma lista de servidores ativos. 
 
iGOR e VROC, além de usarem servidor de nomes diferentes (o que faz com 
que o servidores de um não seja visto no outro), tem algumas diferenças. O 
VROC é antigo e dotado de muita popularidade na maioria das ligas. O iGOR é 
mais recente, não é tão popular, mas possui melhorias na questão de 
segurança do jogo. A liga GPLBRASIL atualmente faz corridas no VROC, 
portanto, mais tarde configuraremos a inicialização do VROC através do GEM. 
 
Instalando o GEM e o IGOR 
 
- Deve-se baixar o pacote GPLSecrets, que possui os dois programas (clique 
no link). 
http://gem.ebi-service.de/GEM/GPLS_0504.zip
 
- Quando for instalar, proceda normalmente, clicando sempre em Next. Instale 
o GPLSecrets na pasta recomendada pelo programa (foto abaixo): 

http://gem.ebi-service.de/GEM/GPLS_0504.zip


 
 
No Final da instalação, clique no Ícone do GEM na sua área de trabalho, para 
executá-lo. 
 
Executando o GEM 
 
O GEM, primeiramente, vai perguntar a língua que você quer instalar. Escolha 
inglês (english). Depois vai pedir para saber se pode executar vídeos (pode 
clicar Sim). 
 
Em seguida, vem a parte mais importante: Ele pede para que você informe o 
caminho do GPL.EXE. Nesse ponto, acho que você já deve ter decorado que o 
caminho do é C:\Sierra\GPL\gpl.exe . Clique em ADD e procure o caminho. 
 
 



 
 
Assim que estiver como na figura, clique em OK, e as configurações do VROC 
irão aparecer, como na figura abaixo. 
 

 
 
Para jogar offline contra o computador, clique no botão verde escrito GPL.  



Para jogar online via iGOR, clique no botão verde escrito iGOR. 
 
 
Configurando e Executando o iGOR 
 
1) Vá em C:\arquivos de programas\gplsecrets\igor e abra o arquivo 
igor.ini. Verifique as linhas a seguir, pra verificar o servidor de jogos. 
 
 
[RaceListServers ] 
IP = gplrank.info 
 
2) Em seguida, no mesmo arquivo, procure a linha: 
 
IRCServer = "irc.shadowworld.net" 
 
Subistitua "irc.shadowworld.net" por: "eu.ShadowWorld.net" 
 
3) abra o iGOR via GEM (clicando no botão) 
 
 
De resto, é a mesma coisa q no VROC – inclusive, deve-se indicar o caminho 
do gpl.exe – que já sabemos que é c:\Sierra\GPL (mas nunca é demais 
lembrar); 
  
4) pra adicionar a sala gplbrasil: 
 
- Clique no botão CHANNELS / Add Channel; 
 
channel name: gplbrasil 
senha: gplbr (peça pra salvar a senha!) 
 
Para entrar num jogo, mesma coisa... dê dois cliques no server q você quer, 
escolhe o carro, capacete, etc, e vai pro jogo, normalmente. 
 
 

c. VROC no GEM 
 
Pode-se criar um botão do VROC no GEM, para se usar as configurações 
feitas nele. Para isso: 
 
- No GEM, Clique no botão CONFIGURE; 
 



 
 
- Em seguida, clique no botão PATH TO WINVROC; 
 



 
 
- Ache o caminho do VROC: C:\Arquivos de Programas\VROC\WinVROC , e 
clique em OK; 
 
- Feche o GEM e salve as configurações; 
 
- Reinicie o GEM, e verá a seguinte tela, com o botão VROC. 
 
- Marque a opção PATCH CARSET FOR CARSOUND, para habilitar novos 
sons. 
 



 
 
Clique no botão verde escrito VROC. Desse modo, ele vai abrir o VROC 
carregando todas as configurações definidas no GEM. 
 
Essa é a maneira mais recomendável de se entrar no VROC: via GEM; 
 
 
6) Instalando novas pistas 
 
Você quer jogar online, abre o VROC e se depara com esta tela: 
 



 
 
E eis que surge uma dúvida: “Por que não posso correr no server Speedcenter 
7 (na pista de Aida)? Ainda tem tempo mas o server está com sinal vermelho!” 
 
Resposta: Porque você só tem as 11 pistas originais. Porém, além delas, há 
uma infinidade de jogadores e amantes do automobilismo que criaram mais de 
500 pistas adicionais, reais ou não. 
 
No site GPL Track Database - http://gpltd.bcsims.com/ - existe um banco de 
dados com links para cada uma dessas pistas. Você pode usar a busca por 
alfabeto ou busca avançada. 
 
Cada pista aparece dessa forma (vamos usar, por exemplo, a pista de 
Keimola): 
 
 

 
 
Onde pode ser visto o nome cartaz da corrida, a bandeira do país onde fica a 
pista, entre outras informações: 
 

http://gpltd.bcsims.com/


Temos também 8 botões, com alguns mais importantes: 
 
 
- Get Track: clicando nele, vai pra página da pista, para fazer download do 
instalador dela. Uma vez feito o download do instalador, descompacte o 
arquivo e execute o trackinstall.exe que vem no arquivo. Ao executar esse 
instalador, aparece uma janela como a da figura abaixo (deve-se informar o 
caminho do gpl.exe): 
 

 
 
Após definido o caminho, clique em Install Track e a pista será instalada 
automaticamente. 
 
- SRMZ – Link para o SimRacing Mirror Zone, site que possui várias 
atualizações gráficas (algumas pistas não possuem atualizações). 
 
- Setups – Abre uma janela com uma busca de setups cadastrados para esta 
pista, separados por mod e por carro. 
 

 
7) Instalando Mods 

 
No jogo original de Grand Prix Legends, você pode correr com 7 dos carros 
originais da temporada de 1967. Porém, os membros da comunidade GPL ao 
redor do mundo fizeram modificações, também conhecido como mod’s, que 
nada mais são do que, como o próprio nome diz, modificações nos carros 
originais (seja estética como na própria física do carro) para se ter uma 
diferente abordagem do próprio jogo, e retratar carros de outros anos, gerando 
assim uma nova experiência a cada uma delas. 



 
Oficialmente, existem os mods 1965, 1966, 1969 (retratando fielmente os 
carros dessas temporadas), além do mod Thunder Cars (que é um mod 
“fictício”, baseado nos carros de Formula Indy dos anos 70, com as pinturas 
dos carros dos campeões da categoria americana até 1999). 
 
Além desses mods, temos um sub-mod chamado The Night mod, onde você 
pode simular uma corrida noturna, correndo com faróis e tudo mais – inclusive, 
existem várias versões de pistas noturnas disponíveis atualmente. 
 
Vamos ver como se instala esses mods (requer o GEM+, citado anteriormente). 
 

a) mod65 
Página do mod: http://fp.gplegends.plus.com/65modv2.htm
 

- Baixe o Full Mod e o Carset (links com os carros das Lotus) 

- Instale ambos da seguinte maneira: 

 
 
Vá clicando em Next. Na tela abaixo, ponha o caminho do GPL (deve aparecer 
já corretamente). 

http://fp.gplegends.plus.com/65modv2.htm


 
 
 
 
 
Esta tecla é importante. Você pode clicar em next para instalar as 
configurações padrões, ou você pode escolher quais carros quer instalar. 
Instale as padrões e clique next para instalar. 

 



 
Clique em Install. 

 
- Repita o procedimento em relação ao Carset – a instalação é idêntica. 
 
- Execute o GEM+2, e ative o carset:  clique no botão Carsets e faça o 1965 F1 
(GPL65) ficar ativo. 

 

 
- Escolha os carsets FULL65 (gráficos melhores) ou LITE65 (para pcs antigos). 

- Execute o GPL. A tela principal deve mudar, com a foto do Jim Clark em vez da de 
Jack Brabham. 



 
Importante:  
- Você pode estranhar o fato do seu carro no mod65 andar mais devagar do 
que os de 67, mas está certo, pois em 1965 os motores eram menos potentes 
mesmo, e os carros muito mais fáceis de guiar. 
- No VROC, a Brabham BT7 entra no lugar da Eagle. Tenha isso em mente 
quando for escolher o carro antes de entrar em um server. 

 
b) mod66 
Página do mod: http://1966gpl.speedgeezers.net/
 

- Baixe o Full Download : 
http://1966gpl.speedgeezers.net/files/gpl1966_1.0.exe
 
- Instale da seguinte maneira: 
Execute o instalador e vá clicando em Next. Na tela abaixo, ponha o caminho 
do GPL (deve aparecer já corretamente). 
 

http://1966gpl.speedgeezers.net/
http://1966gpl.speedgeezers.net/files/gpl1966_1.0.exe


 

 
Vá clicando em Next. Na tela abaixo, ponha o caminho do GPL (deve aparecer 
já corretamente). 

 

 
Escolha o tipo de som: estéreo ou mono. E clique Next. 
 



 
 
Clique em install. 

 
 
Após instalar, vá no GEM e verifique se o mod66 está ativo – ou ative 
manualmente (mesmo modo que no mod65 – e qualquer mod) 
 
Execute o jogo. A tela principal vai ser dessa maneira: 
 



 
Importante: Quando for jogar online via VROC, vá no GEM e escolha seu 
carro NO GEM!  Clique no botão VROC do GEM, e escolha o carro Default 
(que usará o carro que você escolheu no GEM). 
 
 
c) mod69 

 
Página do mod: http://1969gpl.speedgeezers.net/
 

- Baixe o Full Download : http://gplmz.bcsims.com/misc/gpl1969_1.3.exe
 
Antes de instalar: recomenda-se baixar as seguintes pistas: 
 
- Instale o mod da seguinte maneira: 
Execute o instalador. Vá clicando em Next. Na tela abaixo, ponha o caminho do 
GPL (deve aparecer já corretamente). 

http://1969gpl.speedgeezers.net/
http://gplmz.bcsims.com/misc/gpl1969_1.3.exe


 
 

 
Vá clicando em Next. Na tela abaixo, ponha o caminho do GPL (deve aparecer 
já corretamente). 

 

 
Verifique a instalação completa para instalar(já escolhida como padrão). E 
clique Next. 



 

 
 
Clique em install. 
 

 
 
Após instalar, vá no GEM e verifique se o mod69 está ativo – ou ative 
manualmente (mesmo modo que no mod65 – e qualquer mod). 
 



Uma opção interessante é o carset do mod69. Há 3 disponíveis: 
 
- sem asa – início da temporada; 
- asas altas – meio da temporada - início do desenvolvimento das asas; 
- asas baixas – final da temporada, já com cara de anos 70. 
 
Execute o jogo. A tela principal vai ser dessa maneira, com a foto da Matra 
de Jackie Stewart: 
 

 
 
Importante: Assim como no mod65 a BT7 equivale à Eagle no VROC, há as 
seguintes associações de carros de 69: 
- Honda = Matra 
- Cooper = Lotus 63 
- Eagle = McLaren 
 

d) mod Thunder Cars (TC) 
 
Os passos são semelhantes aos demais mods. 
Link para download:  
http://tcgpl.speedgeezers.net/files/ThunderCars_part2_Setup.exe
 
 

e) Night Mod 
 
Link para download: http://gplmz.bcsims.com/sub/ftommi/index.html
 

http://tcgpl.speedgeezers.net/files/ThunderCars_part2_Setup.exe
http://gplmz.bcsims.com/sub/ftommi/index.html


Para instalar: 
 
Execute o instalador. Clique next. 
 
  

 
 
Escolha o caminho do GPL 

 
 



Instale normalmente. Após instalar, vá no GEM e clique em CARSETS 

 
 

Agora, ative os dois carsets assinalados na figura abaixo, e clique OK. 

 



  

Agora perceba que você instalou o Night Mod pela figura abaixo: 

 

 O Night mod é escuro MESMO, como pode-se perceber na figura abaixo. 



 
 
Se você entrar numa pista noturna com um carro sem usar o night mod, não vai 
aparecer as “luzes” na frente do carro. 
 

f) Outros Mods previstos 
 

Além desses mods, há grande expectativa em torno de novos mods, como o de 
1954, época de Fangio, e mod Sports Car, que são carros turismo dos anos 70. 
Fiquem ligados, em breve poderemos ter esses mods lançados. 
 
  

8) Pribluda 
 
O Pribluda é um aplicativo com nome complicado, mas muito útil. Com ele, 
consegue-se exibir, em tempo real, informações úteis para o piloto sobre o 
carro e a seção (treino ou corrida) em si, como por exemplo: temperatura dos 
pneus, parciais da volta, quantidade de combustível, classificação durante a 
seção atual relativo ao líder e ao próprio player, e distância do player para os 
pilotos mais próximos dele. 
 
A instalação é muito fácil: 
 
 
 
 

a) Baixe o pribluda. Há duas versões que são usadas: 
-0.97: 
http://rugpl.simulators.ru/_docs/34418210503_/pribluda097.zip

 
- 1.1.1.0: 
http://www.amirkamal.com/gpl/pribluda/pribluda1110.zip

http://rugpl.simulators.ru/_docs/34418210503_/pribluda097.zip
http://www.amirkamal.com/gpl/pribluda/pribluda1110.zip


 
b) Extraia o conteúdo do arquivo zip para a sua pasta GPL. Três 

arquivos serão descompactados: patch.com, pribluda.ini e 
pribluda.dll; 

 
c) (Se você já possui uma versão anterior do pribluda, pule esse 

passo e vá para próxima) Se é a primeira vez que for instalar o 
pribluda, execute o arquivo patch.com, e aparecerá a seguinte 
tela: 

 

 
 
É só apertar a tecla Y para ativar o pribluda. 
 
d) [Opcional] Você pode editar o pribluda.ini para configurar as 

coisas ao seu gosto (como, por exemplo, exibir 3 casas decimais 
nas diferenças); 

 
e) Execute o GPL 

 
Usando o pribluda 
 
Para usar as funcionalidades, entre no jogo e vá para a pista. As teclas de 
atalho para essas funcionalidades são as teclas de função: 
 
Versão (0.97) 
F4 – Mostra temperatura dos pneus; 
F5 – Mostra as parciais; 
F6 – Mostra diferenças de tempo absoluto na seção; 
F7 – Mostra diferenças de tempo na seção em relação ao líder; 
F8 – Mostra distancia em segundos para os competidores à frente e atrás; 
 
 
Versão (1.1.1.0) 
F4 – Mostra temperatura dos pneus; 



 
 
F5 – Mostra as parciais; 

 
 
Onde: 

1. Ideal lap: Junção das melhores parciais, montando assim a volta que 
teoricamente você faria caso acertasse todas as parciais.. 

2. Best lap: Melhor parciais e volta na seção. 
3. Last lap: Mostra os tempos da sua volta anterior. 
4. Current lap: Mostra as parciais da sua volta atual. 

 
F6 – Mostra diferenças de tempo na seção em relação ao líder; 

 
 
F7 – Mostra distancia em segundos para os competidores à frente e atrás; 

 
 
F8 – Mostra diferenças de tempo absoluto na seção; 

 



 
 
Chega ao fim a parte 2 do nosso tutorial. Com isso, e se tudo der certo, você já 
consegue jogar sozinho no seu pc ou jogar online, com vários mods. Agora, 
vem a parte difícil e prazerosa: pilotar! 
 
Na próxima versão deste tutorial, aprenderemos como: 

- Outras atualizações e aplicativos; 
- Dicas; 
- Resolução de problemas; 


	1. Baixe o WinVROC 2.1 installer (1.8 mb - Clique no link para baixar), numa pasta qualquer; 
	2. Execute o instalador WinVROCSetup2100.exe, e siga a instalação normalmente. (Nota: o WinVroc pode ser instalado em qualquer pasta, mas instale na pasta recomendada, que é C:\Arquivos de programas\VROC\WinVROC); 
	3. Vá no Windows Explorer e procure a pasta C:\Arquivos de programas\VROC\WinVROC. Nesta pasta, procure o arquivo RICHED20.DLL, e delete-o, se encontrar; 
	4. Baixe e execute o VROC IP fix. (Clique no link para baixar); 
	5. Execute o WinVROC, clicando no icone na sua area de trabalho; 

