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Regulamento WTCR 2019 RrBL – Versão 1.0 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  
 

1.1 Inscrição: As inscrições serão realizadas pelo site www.RrBL.com.br. Consiste         

em uma pré-inscrição, a qual somente será confirmada mediante o pagamento da taxa de              

inscrição. A vaga do piloto só estará garantida quando o pagamento constar no nosso              

sistema. 

 

1.2 Concordância com os termos: Ao realizar a inscrição, o piloto declara que leu e              

concorda com os termos descritos, seja neste documento ou publicadas nos meios de             

comunicação oficiais da Raceroom Brazil League, não podendo ser usado o           

desconhecimento ou não concordância como justificativas para quaisquer assuntos ou          

divergências. 

 

1.3 Elegibilidade e Individualidade: O piloto somente poderá participar das etapas          

caso tenha sido confirmado o recebimento de sua taxa de inscrição com envio de              

comprovante de pagamento. A inscrição é individual e, portanto, intransferível para outro            

participante. 

 

1.4 Direitos de imagem: O piloto devidamente inscrito em qualquer evento ou           

campeonato concede a RrBL o direito de exploração comercial e publicitária do seu             

nome, imagem e performance, incluindo fotografias, vídeos , imagens , textos e sons do              

piloto , seu carro e sua equipe, de qualquer forma, em qualquer mídia ou material               

(incluindo , mas não limitado a transmissões pela Internet, TV aberta, TV fechada, rádio,              

pay-per-view e produções cinematográficas). 

 

1.5 Responsabilidades: A RrBL não se responsabiliza por qualquer mau         

funcionamento de equipamento dos participantes. Caso um participante tenha problemas          

no PC, conexão, simulador ou demais aparatos, a RrBL não pode garantir que desfrute              

da qualidade oferecida, e o participante não poderá alegar mau funcionamento para obter             

exceções. A RrBL não tem o dever de prestar suporte técnico ou solucionar problemas de               

equipamento dos participantes, embora seja proativo. 

 

 

  

 



1.6 Ausências por problemas diversos: O mau funcionamento do equipamento ou falta           

de recursos básicos como energia elétrica e internet não justifica a falta em uma etapa e                

não pode ser usado como justificativa para obter qualquer exceção ao regulamento.  

 

1.7 Alterações no Regulamento: A RrBL poderá sugerir melhorias que forem          

identificadas e julgadas necessárias no regulamento durante a temporada, a serem           

informadas nos canais de comunicação dos pilotos participantes inscritos, entrando em           

vigor imediato caso sua publicação venha a ser aprovada pela maioria. Essas eventuais             

necessidades serão administradas com os seguintes critérios: 

● O regulamento atual é o que rege os termos e normas do campeonato              

WTCR.  

● Não serão suprimidas nenhuma das regras já vigentes.  

● Quaisquer situações, em que se evidencie a possibilidade de evolução,          

serão aplicadas desde que sejam explícitas as necessidades de melhoria e           

ao bom andamento do campeonato.  

● Tais situações serão discutidas também entre os pilotos.  

● Julgadas as necessidades notadamente evidenciadas em âmbito geral,        

essas, serão acrescentadas ao regulamento.  

 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

2.1 A temporada WTCR da RrBL terá 34 vagas disponíveis, sendo 30 inicialmente            

para os pilotos que desejarem correr na liga e 4 reservadas a pilotos oficiais de marcas.                

As vagas dos pilotos oficiais ficarão reservadas até 2 semanas antes do início do              

campeonato. Caso não seja preenchida, serão abertas aos pilotos inicialmente na lista de             

reserva e posterior para os demais interessados. 

 

2.2 A inscrição do piloto deverá ser realizada em www.RrBL.com.br 

 

2.3 A inscrição só estará concluída após a realização do pagamento da taxa de             

inscrição. 

 

2.4 Os meios de pagamento são os disponibilizados no site da RrBL. 

 

 

  

 



2.5 Em caso de desistência durante ou após a realização da 1 (primeira) etapa da              

temporada, o piloto não terá o valor reembolsado sob nenhuma hipótese. 

 

2.6 Não existe idade mínima para participação na liga RrBL. 

 

2.7 O piloto, ao fazer sua inscrição, deixa explícito que concorda, automaticamente,           

com as regras estabelecidas neste Regulamento e sua aplicação durante o campeonato. 

 

 

3. RESPONSABILIDADE E CONDUTA 
 

3.1 Aceite prévio: Qualquer infração sobre os subitens listados no item          

“Responsabilidades e Conduta”, que é aceito imediatamente pelo participante em seu ato            

de inscrição, pode resultar em exigências e ações unilaterais por parte da RrBL, sem              

nenhuma possibilidade de ressarcimento, avaliadas de acordo com a circunstância e           

gravidade da infração, descritas a seguir. 

 

3.2 Infrações de Conduta: Aplicações 
  - Não entrar ou não estar presente na sala do DISCORD; 

  - Remoção do conteúdo publicado pelo participante na internet; 

  - Solicitação de retratação formal perante as partes prejudicadas. 

 

3.3 Respeito e conduta: 
- Ofender ou colocar em dúvida a idoneidade de qualquer participante, adversário            

ou membro da equipe de organização da RrBL, seja qual for o meio utilizado (público ou                

privado), e seja com qual teor for (palavras de baixo calão ou denegrindo o trabalho               

alheio). A RrBL opta por manter um ambiente respeitoso em todos os aspectos. 

 

- Reclamações pós-corrida, provocações, comunicação hostil direcionada a outros         

participantes ou membros da organização da RrBL, através de meios públicos fora ou             

dentro da internet (fóruns, transmissões ao vivo, redes sociais, entre outros). A RrBL             

direciona a comunicação crítica de seus participantes através dos canais privados           

disponíveis para não expor os envolvidos. 

 

 

  

 



- Publicação de gravações, vídeos, live streamings ou fotos de corridas oficiais da             

RrBL são proibidos sem prévia autorização. A RrBL reserva os direitos de imagem sobre              

suas corridas oficiais e deseja preservar a imagem dos participantes, para que não sejam              

expostos através de terceiros, que não dispõe do mesmo cuidado que a RrBL sobre seu               

próprio conteúdo. 

 

- Utilização de frases em substituição ao seu nome no DISCORD E WHATSAPP             

para provocações ou ofensas é proibida. A RrBL deseja evitar possíveis mal-entendidos            

entre adversários sobre possíveis situações como estas, especialmente após as corridas. 

 

 

4. PARTE TÉCNICA 
 

4.1 Suporte: A direção de prova não tem a responsabilidade de dar suporte a             

problema técnico relativos a conexão de internet, conexão com a steam ou problemas de              

pilotos para se conectar ao servidor, portanto é recomendável verificar todos os            

dispositivos com antecedência à etapa. 

 

4.2 Equipamento: Computador que possa atender a um mínimo de 30 frames por            

segundo na tela do simulador, independente do DirectX, qualidades de texturas e            

gráficos. 

 

4.3 Controlador: Obrigatoriedade de um controlador analógico (volante, joystick ou         

manche). Está proibido um competidor correr usando teclado e mouse, devido as            

possibilidades externas de uso irregular dos mesmos. 

 

4.4 Conexão: Carro apresentando instabilidade na pista, sem apresentar reações de          

flutuar, piscar ou transpor outros veículos, a ser monitorado pela Direção de Provas, que              

poderá convidar o piloto a se retirar da etapa a qualquer momento em que esta condição                

possa prejudicar o andamento do evento. 

 

4.5 Simulador: ter o jogo RACEROOM instalado na sua máquina, tendo cuidado           

sempre quanto a disponibilidade de atualizações na STEAM, devendo ser realizadas com            

antecedência ao evento em disputa. Para nosso campeonato WTCR, o piloto deve            

possuir o pack de pistas americano e europeu, além de um carro WTCR 2019. 

 

  

 



 

4.6 Comunicação e presença por voz: Durante o Briefing, é obrigatório estar no            

DISCORD, sala da RrBL. A Direção de Provas pode fazer uma vistoria ou chamada a               

cada competidor no DISCORD e, caso um piloto exiba status "Mudo " ou "Ausente ", ou                

não sinalize que está ouvindo as instruções, a Direção de Prova pode aplicar a              

penalização prevista por ausência. 

 

 

5. BRIEFING 
 

5.1 Conhecimento prévio: Abordamos neste item as instruções que a RrBL          

considera como Briefing, ou seja, questões básicas de entendimento prévio e que não             

necessitam tomar tempo do Briefing para serem esclarecidas, atuando como um manual            

de dúvidas frequentes. 

 

5.2 Conduta dentro da pista: Caso tenha treinado pouco e não esteja seguro de             

como atuar em pista, vá com cuidado e não assuma riscos desnecessários. Evite             

movimentos bruscos que não condizem com o traçado, ou parar em locais inadequados.             

Se precisar conduzir o carro danificado, faça com cautela, fora do traçado. 

 

5.3 Largadas: Lembre-se que na primeira volta as velocidades, temperatura de pneus           

e freio são diferentes de uma volta rápida. Na primeira freada de um circuito, não use o                 

mesmo ponto de referência de uma volta limpa. Evite tocar na traseira do adversário,              

freando com cuidado e de forma controlada. Evite traçado extremo interno da primeira             

curva, pois pode ocasionar o “efeito funil” e acidentes. Na maioria das vezes é uma               

escolha sua assumir riscos e se deixar envolver em incidentes. 

 

5.4 Disputas por posição: É útil analisar o rendimento do carro à frente antes de              

tentar ultrapassar na primeira oportunidade. Com dois carros lado a lado, se estiver por              

fora não feche a tangência, dando espaço ao adversário. Com dois carros lado a lado, se                

estiver por dentro não espalhe a saída, dando espaço ao adversário. Evite mudar mais de               

uma vez de direção na reta. Jamais revide um toque: a penalização por manobra fora dos                

padrões esportivos é severa. 

 

 

  

 



5.5 Saídas de pista: Se sair dos limites da pista, você perde a preferência sobre o               

traçado: retorne com segurança. Ao menos manter uma roda na pista, dentro das linhas              

que a delimitam, seguindo o padrão, exceto caso liberação da Direção de Provas no              

Briefing. A Direção de Provas pode alertar sobre excessos de saída da pista e deve ter                

sua ordem acatada imediatamente. Ao ficar rodado no meio da pista, espere os carros              

passarem e então retorne de forma gradual. Em circuitos de rua, ao ficar atravessado na               

pista, use metade da largura da mesma para manobrar de volta ao sentido correto,              

deixando espaço para passagem. 

 

5.6 Paradas nos boxes: Entrada e saída de box devem ser feitas com segurança,             

respeitando as referências e linhas de entrada e saída. A Direção de Provas pode ainda               

fazer observações sobre estes itens durante o Briefing. Entrando ou saindo do pitlane             

com um carro a frente, tenha atenção para não tocá-lo. Utilize a faixa rápida do pitlane                

apenas com a velocidade limite, sem frear ou parar o carro nela. Utilize a faixa onde os                 

carros param apenas para entrar e sair de seu pit stop, não trafegando nela. A transição                

entre a faixa rápida e a parada deve ser realizada em diagonal, como no automobilismo.               

O piloto parado em seu pit stop tem a responsabilidade de retornar de forma segura à                

faixa rápida. 

 

5.7 Bandeiras e penalizações do simulador: Todas as indicações e penalizações          

do simulador devem ser seguidas. Em bandeira azul deve -se ceder passagem sem             

ziguezague, frear, mudar de traçado ou com movimentos bruscos. Em bandeira amarela            

local, caso tenha acidentes à sua frente, desacelere e priorize a segurança. A bandeira              

preta significa fim de prova, então recolha o carro para os boxes ou pare em local seguro.                 

O 'Drive Through' consiste em passar pelos boxes sem parar o carro, cumprindo             

penalização. 

 

 

6. CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS 
 

6.1 Pontualidade: Um piloto não pode alegar atrasos para obter benefícios ou           

exceções, não terá o direito de solicitar espera, e não poderá solicitar o recomeço de               

nenhuma sessão da etapa. 

 

 

  

 



6.2 Horários por categoria: Confira o horário de início do evento, iniciando pelo            

briefing. São horários de Brasília (GMT -3), onde os horários de verão são considerados:              

TERÇA 22:00 horas - WTCR 2019 Raceroom. 

 

6.3 Limites do evento: Mesmo com esta grade horária definida, a RrBL se dá o              

direito de reservar mais 30 minutos para tempo limite das atividades. Caso a etapa sofra               

atraso além deste limite, a mesma será adiada para uma data após o final do               

campeonato de acordo com os itens a seguir. 

 

6.4 Problemas excepcionais antes da corrida: Quando há um problema identificado          

no simulador, servidor ou em qualquer configuração antes da corrida e este não tem              

tempo hábil de ser corrigido, a direção de provas conduzirá uma votação entre os pilotos               

durante o briefing para estabelecer, em maioria , se a etapa deverá ser realizada ou               

adiada para uma data ao final do campeonato. 

6.5 Problemas excepcionais terminais durante a corrida: Quando um problema         

força o término prematuro da corrida por completo, impossibilitando todos os pilotos a             

prosseguirem até o final: 

 

● Caso a corrida não tenha alcançado 50% de sua duração, a etapa será adiada e               

uma nova data será marcada, sendo que a classificação também será refeita. Os             

pilotos faltantes na data original poderão participar na reedição da etapa           

integralmente. 

 

● Caso a corrida tenha de 50% a 80% da duração, ela será dada como encerrada,               

e os pilotos receberão os pontos de acordo com 50% da tabela, referentes a              

última volta completada. 

 

● Caso a corrida tenha mais de 80% da duração, ela será dada como encerrada, e               

os pilotos receberão os pontos totais da tabela, referentes a última volta            

completada. 

 

7. SESSÕES E PROCEDIMENTOS 
 

7.1 Briefing (21:30h): Reunião entre Direção de Provas e pilotos inscritos, na Sala            

de Briefing via DISCORD para repassar as principais informações e tirar dúvidas que             

 

  

 



não constem no regulamento. A Direção de Provas não é responsável por prestação de              

suporte técnico. Proibido o uso do servidor oficial durante este período. As decisões             

firmadas pela Direção de Provas durante o briefing são consideradas oficiais e como             

extensão do regulamento, prevendo as necessidades especiais que a etapa possa           

exigir. Duração de 15 minutos antes do início da corrida. O atraso ou não              

comparecimento ao briefing implica em penalização caso o piloto não participante           

aplique alguma ação condenável ou previamente avisada no Briefing. 

 

7.2 Warmup (21:30h): duração de 30 min. Sessão de aquecimento antes da           

Corrida. Sessão liberada para chat. 

 

7.3 Classificação (22:00h): duração de 10 min. Siga as regras de velocidade e            

sinais do pitlane. Não há reposicionamento de grid através de comandos. A sessão             

pode sofrer mudanças caso haja algum problema considerado extremo pela Direção de            

Provas. 

 

7.4 Largada (22:15h): Caso o piloto movimente seu carro antes do acendimento do            

semáforo verde (ou ao apagar das luzes vermelhas), o simulador deverá penalizá-lo            

automaticamente. 

 

7.5 Corrida: 3 Baterias de 20 minutos. O período de corrida compreende desde a             

entrada da sessão e alinhamento no grid, até a bandeirada final. Incidentes causados             

neste período serão analisados normalmente, mesmo após a bandeirada final.  

 

7.6 Corrida 2 e 3: as mesmas serão iniciadas logo após o encerramento da bateria              

anterior, com inversão do grid completo. Haverá um período de WARM-UP de 2 min              

para que os pilotos se preparem e ajeitem seus carros para as próximas baterias.  

 

7.7 Queda de algum participante: As atividades não serão interrompidas adiadas          

em caso de queda de qualquer participante durante qualquer sessão. Solicitamos que            

os pilotos que por ventura se envolverem em algum acidente, que não saem do loby ou                

mesmo retire seu carro para a garagem, pois o servidor pode excluir o mesmo da               

próxima bateria.  

 

 

 

  

 



8. PILOTOS E EQUIPES 
 

8.1 Pilotos por equipe: Há um limite de 2 pilotos por time, sendo que as equipes               

podem formar quantas duplas desejar para que possam disputar o título por equipes, de              

forma independente entre si. Estas formações de duplas devem ser apontadas antes            

do início do campeonato após as inscrições. Os dois pilotos somam pontos para a              

classificação por equipes. Não há substituição de piloto durante o campeonato dentro            

de uma dupla, e as inscrições são intransferíveis. Só é permitida a comunicação entre              

pilotos de uma mesma equipe (dupla) do GRID. Quaisquer interferências que sejam            

detectadas pela direção ou por outros pilotos, poderão acarretar na desqualificação dos            

pilotos envolvidos da etapa em questão. O conceito de equipe do GRID é apenas entre               

os 2 pilotos que disputam os pontos. A RrBL acredita no automobilismo virtual e              

encoraja a formação de equipes fora do grid, porém, durante a temporada apenas dois              

pilotos farão parte de uma mesma equipe. 

 

8.2 Equipes por piloto: Um piloto só poderá defender uma única equipe durante a             

temporada. Caso um piloto se desligue de sua equipe durante a temporada, seguirá             

pontuando pela equipe. Caso inicie um campeonato sem ter uma equipe, deverá seguir             

como “independente” até o final da temporada. 

 

8.3 Carros por equipe, time e piloto: Pilotos de uma mesma equipe podem            

escolher o modelo de carro que desejarem, não tendo necessidade de correrem com o              

mesmo carro na categoria. Os pilotos não poderão trocar de modelo de carro durante o               

campeonato, o mesmo se aplica para a skin, seguindo com o mesmo modelo após a               

primeira etapa disputada com o mesmo. 

 

9. CONFIGURAÇÕES GERAIS 
 

9.1 Para a montagem do lobby das corridas, serão utilizadas as configurações gerais            

e de assistências nas tabelas a seguir: 

 

 
 

REGRA DEFINIÇÃO 

DIFICULDADE GET REAL 

 

  

 



FUEL USAGE NORMAL 

VISUAL DAMAGE REALISTIC 

CUT RULES Drive Through 

PITSTOP NÃO OBRIGATÓRIO 

TIRE WEAR NORMAL 

MECHANICAL DAMAGE ON 

FLAG RULES Complete 

WRECKER PREVENTION OFF 

QUALIFICAÇÃO 10 

CORRIDA 20 

BATERIA 3 

LARGADA PARADO 

HORÁRIO DA PISTA CORRIDA 1 SUNRISE, CORRIDA 2 NOON,  
CORRIDA 3 SUNSET 

CÂMBIO MANUAL 

ABS GET REAL 

CONTROLE DE TRAÇÃO GET REAL 

LINHA DO TRAÇADO NÃO PERMITIDO 

BOX AUTOMÁTICO NÃO PERMITIDO 

HORÁRIO 22:00 (horário de Brasília) 

DIA DA SEMANA TERÇA 

CONTROLES NÃO PERMITIDO JOGAR COM TECLADO E MOUSE 

VISÃO OBRIGATÓRIA NENHUMA 

LASTRO 1º - 20 KG  
2º - 16 KG  
3º - 12 KG  
4º - 8 KG  
5º - 4 KG  

 
Da tabela de classificação do CAMPEONATO 

 
 
9.1.1 - O lobby será aberto 60 minutos antes da corrida (treino livre). 
9.1.2 - A etapa será disputada com desempenho igual, havendo uso de LASTRO na corrida               
2, 3, 4, 5 e 6 do calendário. 
9.1.3 - O servidor será denominado RrBL WTCR 2019. 
9.1.4 - O LASTRO será aplicado de acordo com a classificação geral do campeonato              
correspondente a etapa vigente, do 1º ao 5º colocado. 
 

 
 

 

  

 



 
10. PONTUAÇÃO 

10.1 O critério de pontuação da RrBL seguirá conforme tabela abaixo: 

CORRIDA 1 

RESULTADO NA 
 CORRIDA 1 

PONTUAÇÃO 

1º 50 

2º 45 

3º 41 

4º 37 

5º 33 

6º 29 

7º 25 

8º 21 

9º 17 

10º 13 

11º 9 

12º 5 

13º 3 

14º 2 

15º 1 

BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO  
NA ETAPA 

POLE POSITION 1 

VOLTA MAIS RÁPIDA  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CORRIDA 2 e 3 

 

RESULTADO NA 
 CORRIDA 2 e 3 

PONTUAÇÃO 

1º 25 

2º 22 

3º 19 

4º 16 

5º 13 

6º 10 

7º 9 

8º 8 

9º 7 

10º 6 

11º 5 

12º 4 

13º 3 

14º 2 

15º 1 

BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO  
NA ETAPA 

VOLTA MAIS RÁPIDA  1 

 

10.2 Para pontuar, todos os pilotos precisam estar participando efetivamente da          
sessão, ou seja, cruzar a linha de chegada pilotando seu carro, sem utilização da              
Inteligência Artificial (IA) do game. 

 
10.3 Caso haja uma queda de conexão e o piloto não consiga retomar o controle do               
seu carro, ainda que o jogo indique sua classificação (status diferente de “DNF”), o              
piloto será desclassificado (DSQ) da corrida e seu resultado será excluído. 

10.4 Com a exclusão do resultado, o(s) piloto (s) que se classificou (aram) atrás do              
piloto excluído herdarão as respectivas posições. 

10.5 Todo piloto terá direito a um descarte de pontos na temporada, sendo aplicado a              
corrida que o mesmo menos somou pontos (incluindo a que o mesmo possa ter              

 

  

 



abandonado). O descarte será utilizado até a penúltima etapa, pois na última etapa que              
decide o campeonato, todos os pilotos precisarão ter a real e final noção da pontuação               
restante e necessária para seus objetivos. 

10.6 A REGRA DO DESCARTE SERÁ VÁLIDA PARA A DISPUTA DE EQUIPES           
(CONSTRUTORES). 

10.7 O piloto campeão da Categoria será aquele que marcar mais pontos válidos ao             
final da TEMPORADA. 

10.8 Serão considerados válidos todos os pontos marcados pelo piloto, deduzidos do           
somatório dos valores de eventuais punições sofridas ao decorrer da TEMPORADA. 

10.9 A EQUIPE campeã da Categoria será aquela em que os pilotos participantes            
somarem o maior número de pontos válidos ao final da TEMPORADA. 

10.10 No caso de empate em número de pontos entre pilotos, os seguintes critérios             
serão utilizados para o desempate: 

- número de vitórias; 

- número de segundos lugares; 

- número de terceiros lugares; 

-...sucessivamente até… 

- número de décimos lugares; e 

- número de pole positions conquistadas. 

10.11 Caso o empate persista após a aplicação dos critérios previstos no item 1.8 e 
seus subitens, será o campeão aquele piloto que tiver o menor número de pontos 
perdidos por punições sofridas ao longo da TEMPORADA. 

10.12 Se ainda assim o empate persistir, será realizado um sorteio com dinâmica a ser 
determinada pela Direção da RrBL. 

 

11.  PREMIAÇÃO 

11.1 As premiações serão calculadas e disponibilizadas de acordo com a          

arrecadação da liga, podendo inclusive ser disponibilizado prêmios aos segundos e           

terceiros lugares, apenas medalhas. 

 

 

  

 



11.2 Prazos e modalidade: O envio das premiações disponibilizadas pela RrBL é de            

até 10 dias a partir do anúncio oficial ao final de temporada, sendo realizadas pela               

modalidade PAC dos Correios. 

 

11.3 Valores: O valor máximo de envio a qual a RrBL cobre é de R$50,00. Caso a                

encomenda de um ganhador supere R$50,00 (incluindo desembaraço alfandegário e          

impostos para casos fora do Brasil), o destinatário arcará com a diferença dos custos de               

envio. 

 

11.4 Não recebimento: Caso o destinatário não receba o envio com sucesso da            

primeira vez, e a premiação retorne ao remetente, o destinatário deverá arcar com o              

custo de reenvio. 

 

11.5 Premiações de empresas patrocinadoras: São de total responsabilidade destas         

empresas, com envio, prazos e valores a combinar diretamente com estas empresas.            

As premiações oferecidas pelos patrocinadores, serão previamente informadas e         

estipuladas quanto ao seu destino e finalidade. 

 

11.6 Algumas etapas poderão contar com premiações especiais a serem definidas em           

cada temporada (a aplicabilidade dessas premiações dependerá dos recursos que a           

RrBL dispor com os valores das inscrições e/ou patrocínios e parcerias). Essas            

premiações serão resultado do investimento dos pilotos, onde o excedente dos recursos            

serão revertidos em premiações.  

 

12.COMISSÃO DE ANÁLISE DE INCIDENTES 
 

12.1  A Comissão de Análise de Incidentes existe para preservar o bom ambiente de 
disputa entre os pilotos e promover um jogo limpo durante toda a TEMPORADA. 

 

12.2 A RrBL, possui uma Comissão de Análise de Incidentes que será composta por              

3 pilotos definidos antes do início de cada temporada. 

 

12.3 A lista dos membros da Comissão não será divulgada, buscando assim isonomia            

nas decisões. Serão membros da comissão, pilotos que não participam da liga RrBL. 

 

 

  

 



12.4 Todos os incidentes ocorridos NA PISTA ou FORA DELA durante a disputa            

poderão ser analisados pela Comissão de Análise de Incidentes, caso haja           

necessidade. 

 

12.5 O líder da Comissão será o representante da Direção da Plataforma e este fará a               

distribuição dos casos a serem julgados. 

 

12.6 É dever da direção da RrBL também monitorar e moderar os canais de             

comunicação oficiais da RrBL. 

 

12.7 A Direção da Plataforma reserva para si o direito de promover alterações na             

composição da Comissão de Análise de Incidentes a qualquer momento durante a            

TEMPORADA sem que haja aviso prévio. 

 

12.8 Qualquer modificação será prontamente divulgada por intermédio dos canais de          

comunicação oficiais da Liga. 

 

12.9 O líder da Comissão poderá convocar, excepcionalmente, pilotos integrantes da           

liga para atuarem como COMISSÁRIOS CONVIDADOS em casos de relevância ou que            

envolvam mais de 1 (um) diretor também piloto. 

13. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE INCIDENTES 
 

13.1 É dever da Comissão de Análise de Incidentes tratar e solucionar 2 (dois) tipos              

diferentes de incidentes: 

- os de disputas nas pistas e 

- os comportamentais ocorridos nos canais de comunicação oficiais. 

 

13.2 Se um piloto se sentir prejudicado por uma manobra antidesportiva realizada por            

adversários durante sessões oficiais (qualificação ou corrida) ou se considerar ofendido           

por postagens em canais de comunicação moderados pela RrBL, caberá,          

EXCLUSIVAMENTE, a ele registrar um pedido formal de análise de incidentes com o             

seguinte roteiro: 

 

 

  

 



13.3 Comunicar o incidente à Direção da Categoria, no prazo máximo de 24 (vinte e              

quatro) horas depois da ocorrência, por intermédio do canal de comunicação (email da             

liga, rrblanalise@gmail.com) 

 

13.4 Providenciar as imagens, áudios ou mensagens que comprovem a versão do           

autor do pedido sobre os fatos; 

 

13.5 Não serão aceitas imagens ou áudios da transmissão ao vivo do evento. 

 

13.6 O líder da Comissão ou o Diretor da Plataforma entrará em contato com o piloto               

alvo da denúncia para que seja exercido o respectivo direito de defesa. 

 

13.7 O piloto denunciado terá 24 (vinte e quatro) horas para apresentar a defesa em              

forma de imagens, mensagens ou áudios. 

 

13.8 Não é possível apresentar solicitação referente a incidente de terceiros. Será           

somente aceito o pedido de investigação de incidentes que envolva diretamente o            

solicitante. 

 

13.9 Na RrBL não existe a chamada Direção Ativa, ou seja, não há a possibilidade de               

realização de denúncia , investigação ou mesmo aplicação de punição em tempo real             

durante a realização de eventos. 

13.10 No que tange o campo da infração comportamental em canais moderados da            

RrBL, é direito EXCLUSIVO da Direção imagens, mensagens ou áudios capturados           

durante as transmissões para aplicar punição a eventual participante que desobedeça a            

este Regulamento. 

 

13.11 Em quaisquer casos, a Comissão de Análise de Incidentes realizará a           

deliberação e o resultado do julgamento será veiculado nos canais de comunicação            

oficiais da Liga. 

 

13.12 Uma vez publicada, a punição é irrevogável e possui caráter imediato. 

 

13.13 Reitera-se que não há mecanismos de apelação previstos neste Regulamento. 

 

 

  

 



13.14 Destaca-se que não há um limite individual para que os pilotos realizem pedidos              

de investigação de incidentes. Porém, existe o mecanismo inibidor para garantir que as             

reclamações ou denúncias sejam realizadas com qualidade. 

 

14.PENALIZAÇÕES  
 

14.1 A RrBL reserva para si o direito de promover alterações nas regras em qualquer              
momento durante a TEMPORADA, garantindo sua publicação com antecedência         
mínima de 2 (DOIS) dias antes da entrada em vigor das novas regras. 

 

OCORRÊNCIA TIPO DE OCORRÊNCIA PENALIDADE 

Comportamental Discussão no Discord Perda de pontos  
Impossibilidade de Classificação na 

próxima etapa 
Retirada de 10 pontos do campeonato 

Comportamental Má conduta nos canais  
De comunicação da RrBL 

Perda de pontos  
Impossibilidade de Classificação na 

próxima etapa 
Retirada de 15 pontos do campeonato 

Comportamental Receber mais de 5 advertências  
Por mau comportamento 

 
Exclusão da temporada 

Lobby Não ter participado de pelo menos 5  
Corridas da temporada atual 

 
Exclusão da temporada 

Lobby Durante o Briefing de qualquer etapa, 
Não estar presente no discord 

Impossibilidade de Classificação na 
próxima etapa 

Evento Utilizar um carro diferente do escolhido 
Para o campeonato 

Desqualificação da etapa 
Impossibilidade de classificação na 

próxima etapa 

Evento Toques por erros de frenagem ou 
disputas em que algum piloto se sinta 

prejudicado pela intensidade da manobra 

Retirada de 5 pontos do campeonato 

Evento Colisão com danos leves Primeira ocorrência: Advertência 
Segunda ocorrência: 5 Pontos na 

tabela 

Evento Atrapalhar de forma proposital outros 
Pilotos durante classificação 

Impossibilidade de Classificação na 
próxima etapa 

Evento Colisão com danos moderados Retirada de 5 pontos do campeonato 

Evento Colisão com danos moderados na  
1ª volta 

 

 
Retirada de 8 pontos do campeonato 

 

Evento Colisão com danos graves  Primeira ocorrência: Advertência; 
retirada de 8 pontos do campeonato; 
Impossibilidade de realizar o qualy na 

próxima corrida. 
Segunda ocorrência: Exclusão do 

 

  

 



campeonato 

Evento Colisão com danos graves na 1ª volta Primeira ocorrência: Advertência; 
retirada de 10 pontos do campeonato; 
Impossibilidade de realizar o qualy na 

próxima corrida. 
 

Segunda ocorrência: Exclusão do 
campeonato 

Evento Mudanças repetidas de traçado quando 
Defendendo posição 

Retirada de 5 pontos do campeonato 

Evento Não respeitar bandeira azul Primeira ocorrência: Advertência; 
retirada de 5 pontos do campeonato; 

 
Segunda ocorrência: Advertência; 

retirada de 5 pontos do campeonato; 
 

Terceira ocorrência: Exclusão do 
campeonato. 

Evento Colisão em que transpareça como  
Intencional ou manobra anti desportiva 

Ocasionando dano ao adversário 

Primeira ocorrência: Advertência; 
retirada de 10 pontos do campeonato; 

 
Segunda ocorrência: Exclusão do 

campeonato.; 

Evento Colisão em que transpareça como  
Intencional ou manobra anti desportiva 

Ocasionando dano ao adversário 
(reincidência) 

 
 
 

Exclusão da temporada 

 
 
 

Evento 

Uso de quaisquer artifícios em 
que fique evidenciado o uso de 
softwares de trapaça, qualquer 
tipo de glitch, bug ou qualquer 
situação em que o piloto utilize 
de alguma falha do jogo para 

obter vantagem 

 
 
 

Ban permanente da RrBL 

15.TRANSMISSÕES AO VIVO 
 

15.1 - Responsabilidades: A RrBL realiza transmissões ao vivo de todos os seus eventos             

oficiais através de seu canal no YouTube ou de sua Facebook Page ou Instagram, iniciando no                

horário de classificação e encerrando após a bandeirada final e as entrevistas necessárias, salvo              

casos excepcionais. 

 

15.2 - Qualidade técnica: As transmissões ao vivo da RrBL dispõem de tecnologia em             

qualidade de 720p e 60fps, com velocidades de bitrate adequadas às possibilidades da             

circunstância. Os websites são responsáveis por converter a transmissão ao vivo em vídeo para              

apresentação no canal. 

 

 

  

 



15.3 - Casos excepcionais: Em casos de problemas técnicos que impeçam a realização da             

transmissão ao vivo, a RrBL mantém o compromisso de realizar uma transmissão da corrida em               

data posterior com base no replay que o simulador disponibiliza, também gerando o vídeo no               

canal. 

 

15.4 - Liberdade artística: A transmissão ao vivo da RrBL é uma realização independente da              

administração ou da Direção de Provas, e seus participantes possuem liberdade artística e             

criativa para abordar os acontecimentos da maneira que considerarem mais adequada ao público.             

Seus valores se baseiam em: imparcialidade, entretenimento e informação. 

 
 

 

 

 

25 de agosto de 2019 

 

 

DANIEL FERREIRA MOREIRA 

MÁRCIO VALERIANO 

Diretores da RrBL 

 

 

  

 


