
Regulamento Desportivo Pantera Negra
e-sports



1. ADMINISTRAÇÃO
1.1. A regulação de todos os campeonatos virtuais da Pantera Negra
e-sports se dá por meio da Direção instituída.

1.2.1. A Pantera Negra e-sports estabelece como Diretores os
seguintes colaboradores, a
saber, (I) Leo Roque , (II) Jappa , (III) Filipe Alves , A composição da
Diretoria poderá ser alterada a qualquer momento durante a temporada.

1.2. Tanto os integrantes do campeonato quanto os interessados em
participar das categorias Geridas pela Pantera Negra e-sport devem
OBRIGATORIAMENTE proceder com a
leitura atenta deste regulamento técnico e desportivo.

1.3. Todos os inscritos nas Categorias Da Pantera ACEITAM
integralmente o conteúdo
desse regulamento técnico e desportivo.

1.4. Todos os inscritos  declaram que o fizeram por livre e
espontânea vontade.

1.5. A Diretoria da Pantera Negra e-sports se resguarda o direito de
promover alterações
nesse documento a qualquer momento durante a temporada.

1.5.1. Qualquer alteração entra em vigor a partir da próxima etapa em
que
foi alterada, com aviso prévio.



2. INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições dos pilotos serão realizadas na lista da Liga,
que será disponibilizado no WhatsApp da Liga.
2.2. O piloto inscrito e participante está autorizando automaticamente
a Pantera Negra e-sports a ter o direito de utilização de imagem (caso
seja disponibilizada) do mesmo nas transmissões, mesmo em caso de
desistência da liga.
2.3. Cada categoria aberta para inscrição possui 20 (vinte) vagas
disponíveis, correspondente aos 20 pilotos participantes do mundial de
F1 e suas equipes.

2.4. A inscrição é individual e intransferível Não há limite de idade para
as inscrições.

2.5. A Diretoria da Pantera Negra e-sport Fazem Eventos extras
Oficiais Como 4Fun , inter temporada e amistosos

3. Temporada
3.1. TEMPORADA é o período em que ocorrerão todos os eventos
previstos no calendário pré-definido pela Direção da Pantera.

3.1.1 O CALENDÁRIO será exposto no WhatsApp da Categoria.

3.2. Quaisquer alterações no CALENDÁRIO da temporada serão
notificadas de maneira oficial pela Direção da Liga no WhatsApp da
pantera

3.3. Sempre que uma ETAPA for adiada por decisão da Diretoria, esta
será remarcada para  data que finaliza a TEMPORADA.

3.4. A Direção da Pantera reserva-se o direito de alterar as pistas do
CALENDÁRIO, desde que por motivo de bug no jogo F1.

3.5. A definição técnica de cada categoria prevista na TEMPORADA
se encontra no WhatsApp da Liga.



4. FORMAÇÃO DAS EQUIPES
4.1. A Pantera Negra e-sport determina que, para iniciar a
TEMPORADA em qualquer
uma das categorias previstas, são necessários, no mínimo, 18 (dezoito)
pilotos inscritos até o dia previsto para o início das atividades.
4.2. Os pilotos inscritos em cada uma das categorias serão divididos
em duplas, MEDIANTE SORTEIO, antes do início da competição para
formarem as EQUIPES durante toda a TEMPORADA. Este item só
vale em competições com o uso do lastro igual.
4.2.1 As equipes depois de constituídas NÃO poderão ser mudadas.

5. DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DAS EQUIPES
5.1. Assim como o campeonato de F1 real, o game retrata os 20 (vinte)
pilotos principais e as 10 (dez) equipes, com suas respectivas
PERFORMANCES.
5.2. Considerando que cada categoria possuíra seu lastro específico,
a relação de forças das equipes seguirá EXATAMENTE a figura abaixo:

5.3. Caso a Codemasters®, desenvolvedora do jogo F1 2021,
disponibilize uma atualização onde a distribuição de forças seja
alterada, essa será adotada em caráter imediato pela Pantera Negra
e-sport
5.3.1. Caso a Diretoria constante desequilíbrio na distribuição de forças



oficial do jogo, esta poderá ser modificada de forma a equilibrar melhor
o campeonato.
5.4. O LASTRO é a ferramenta utilizada para equilibrar o campeonato.
A Pantera Negra e-sport poderá usar os seguintes tipos de lastro
durante a TEMPORADA, podendo variar de categoria para categoria:
5.4.1. DESEMPENHO IGUAL: os pilotos correrão com os carros
definidos no sorteio da formação de equipes antes do campeonato e
com o desempenho IGUAL;
5.4.2. LASTRO INVERTIDO PARCIAL COM DESEMPENHO REAL:
os pilotos usarão carros com o desempenho REAL e distribuídos de
acordo com a inversão de PARTE da Tabela de Classificação conforme
distribuição prevista na tabela abaixo:

1°/2° Haas

3°/4° Williams

5°/6° Alfa Romeo

7°/8° Alpine

9°/10° Aston Martin

11°/12° Alpha Tauri

13°/14° Mclaren

15°/16° Ferrari

17°/18° Mercedes

19°/20° Red Bull

5.4.3. No caso do LASTRO INVERTIDO PARCIAL COM
DESEMPENHO REAL, a primeira e a última etapa serão realizadas com
desempenho IGUAL.
5.4.4. O lastro será baseado na Tabela de Classificação Final de



pilotos divulgada nos grupos das categorias após cada etapa, já
deduzidas
das punições cabíveis ao piloto, no caso do LASTRO INVERTIDO
PARCIAL COM DESEMPENHO REAL.

6.0 O Campeonato

6.1. A competição contará com categorias com 8 (oito) ETAPAS e o
sistema de LASTRO previstos no item 5 acima.

6.2. As configurações para o lobby estão descritas abaixo. Algumas
alterações poderão ocorrer, a critério da Diretoria, para preservar o
lobby de bugs, como o SAFETY CAR e o MODO FANTASMA:
IA: 0
Qualy: 18 minutos
Corrida: 50%
Clima: Dinâmico
Horário: Oficial
Modo Fantasma: Desligado
Safety Car: Ligado
Regras e Bandeiras: Ligado
Corte de curvas: Rígido
Volta de apresentação: Desligado
Largada: Manual
Acerto do Carro: vide categoria
Regra de Parque Fechado: Ligado



Categorias

Segunda feira - 20:30
Desempenho
MULTIJOGADOR ETAPA 1
LASTRO INVERTIDO DESEMPENHO REALISTA NAS
ETAPAS  2 A 7 
DESEMPENHO IGUAL COM PONTUAÇÃO
DOBRADA NA ETAPA 8
Duração 50%
F1 2021
Dano completo
Ajudas liberadas – MENOS BOXES
SC ligado ( reduzido)
Parque fechado ligado
Largada Manual
Volta de apresentação DESLIGADA
Corte de curva Rígido
Modo fantasma DESLIGADO ( IA 0 )



Segunda feira 22:30
Desempenho realista 8 etapas
Duração 50%
Dano completo
Ajudas liberadas – MENOS BOXES
SC ligado ( reduzido )
Parque fechado ligado ( setup travado )
Largada Manual
Volta de apresentação DESLIGADA
Corte de curva Rígido 
Modo fantasma Desligado ( IA 0 ) 



Terça feira - 20:30
Desempenho
MULTIJOGADOR ETAPA 1
LASTRO INVERTIDO DESEMPENHO REALISTA NAS
ETAPAS  2 A 7 
DESEMPENHO IGUAL COM PONTUAÇÃO
DOBRADA NA ETAPA 8
Duração 50%
F1 2021
Dano completo
Ajudas liberadas – MENOS BOXES
SC ligado
Parque fechado ligado
Largada Manual
Volta de apresentação DESLIGADA
Corte de curva Rígido
Modo fantasma DESLIGADO ( IA 0 )



Quinta feira 20:30
Desempenho IGUAL 
8 etapas ao total 
Duração 50%
Dano simulação
Ajudas liberadas – MENOS BOXES
SC ligado ( reduzido)
Parque fechado ligado
Largada Manual
Volta de apresentação DESLIGADA
Corte de curva Rígido
Modo fantasma Desligado ( IA 0 )



PONTUAÇÃO

1 - 46
2 - 40
3 - 34
4 - 29
5 - 25
6 - 22
7 - 19
8 - 16
9 - 14
10- 12

11 - 10
12 - 9
13 - 8
14 - 7
15 - 6
16 - 5
17 - 4
18 - 3
19 - 2
20 - 1

PONTUAÇÕES EXTRAS
POLE  1 PONTO
VOLTA RÁPIDA 1 PONTO
DESTAQUE 1 PONTO

PONTUAÇÕES VÁLIDAS APENAS COM 100% DE CORRIDA
CONCLUÍDA

6.4. Pilotos que perderem a conexão e não conseguirem retornar à
prova (até a bandeirada do fim da corrida) ou por algum outro
motivo
não concluírem a corrida estarão automaticamente
desclassificados da
etapa tendo a pontuação 0 (zero) como resultado.
6.5. O piloto que fizer a volta mais rápida na corrida, e estiver entre
os
10 primeiros colocados, recebe 1 ponto extra na tabela de
classificação.
6.5.1. Serão excluídas da relação da “melhor volta” da corrida
aquelas em que o tempo cronometrado ficar BEM ABAIXO dos
tempos dos demais
pilotos (bug do jogo), sendo repassado a pontuação ao piloto que
tiver a melhor volta registrada entre os demais pilotos.



6.6. O piloto que fizer a pole position na qualificação da corrida
recebe
1 ponto extra na tabela de classificação.
6.7. O piloto que for considerado pelo jogo F1 2020 como “piloto do
dia” da corrida receberá 1 ponto extra na tabela de classificação.

6.8. O Título de Pilotos se dará pelo maior número de pontos
válidos
(deduzidos as punições aplicadas) somados nas etapas.
Ocorrendo
empate, os critérios abaixo servirão para decisão:
1) maior número de chegada em 1º lugar;
2) maior número de chegada em 2º lugar;
3) maior número de chegada em 3º lugar.
4) maior número de chegada em 4º lugar.
5) maior número de chegada em 5º lugar.
6) maior número de chegada em 6º lugar.
7) maior número de chegada em 7º lugar.
8) maior número de chegada em 8º lugar.
9) maior número de chegada em 9º lugar.
10) maior número de chegada em 10º lugar.
11) maior número de chegada em 11º lugar.
12) maior número de chegada em 12º lugar.
13) maior número de chegada em 13º lugar.
14) maior número de chegada em 14º lugar.
15) maior número de chegada em 15º lugar.
16) maior número de chegada em 16º lugar.
17) maior número de chegada em 17º lugar.
18) maior número de chegada em 18º lugar.
19) maior número de chegada em 19º lugar.
20) o piloto que terminou a primeira etapa na frente do outro.
6.9. O Título de Equipes se dará pelo maior número de pontos
válidos
(deduzidos as punições aplicadas) somados pelos pilotos que
pertencem a equipe nas etapas. Ocorrendo empate, os critérios
abaixo
servirão para decisão:



1) média ponderada das posições dos pilotos no campeonato;
2) maior soma do número de vitórias dos pilotos das respectivas
equipes;
3) maior soma de pole conquistadas pelos pilotos das
respectivas equipes.

7.0 Premiação

7.1. Premiação para o piloto campeão individual em cada categoria:
Troféu Personalizado.
7.2. Premiação para segundo lugar individual em cada categoria :
Troféu personalizado.
7.3. Premiação para terceiro lugar individual em cada categoria :
Troféu personalizado.
7.4. Premiação para os três melhores colocados em cada categoria :
Vaga garantida na próxima temporada.



8.0 Comunicação

8.1. A Pantera Negra e-sports disponibiliza aos seus integrantes uma
série de canais de comunicação oficiais, públicos e privados:
8.1.1. Facebook: Pantera Negra e-sports
8.1.2. Grupos de Whatsapp.
8.1.3. Servidor no DISCORD: Pantera Negra e-sports
8.1.4. Instagram: @Panteranegraesports

8.2. Ao se inscrever, o piloto garante a participação em todos os canais
de comunicação privados e terão seus acessos liberados pela Diretoria
de plataforma durante toda a TEMPORADA.

8.3. A eventual participação em canais oficiais de comunicação da
Pantera Negra e-sports exige que pilotos e demais integrantes sigam o
código de conduta ética.

9.0 SOLICITAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES DE INCIDENTES

9.1. As reclamações referentes a incidentes de corrida deverão ser
enviadas para o grupo de análise no WhatsApp da categoria após
o término de cada etapa, sendo o prazo máximo de envio o período de
Até às 12 horas do dia seguinte.
9.2. A soma das penalidades de cada piloto será aplicada logo após a
análise e sentença final, que ocorrerá até 1 dia antes a seguinte
etapa.
9.3. Só serão aceitas imagens gravadas pelo piloto, desde que com
boa qualidade, não sendo aceitas imagens da transmissão nem
imagens feitas pelo modo cinema do jogo. No vídeo deve conter todas
as informações de telemetria e o som do jogo.
9.4. NÃO É PERMITIDO O ENVIO DAS IMAGENS DE INCIDENTES
NOS GRUPOS DA LIGA, EM OUTROS CANAIS DE DIVULGAÇÃO.
Caso a Diretoria constate o fato, o pedido de análise será
desconsiderado.
9.5. Não será passível de análise as punições aplicadas pelo jogo F1
2021 durante a etapa, exceto em caso que se constate que a punição
foi provocada de forma DELIBERADA pelo concorrente, fato este que



será apreciado disciplinarmente pela Diretoria, mediante apresentação
de provas pela parte prejudicada, podendo levar a sanções como perda
de pontos, suspensão de etapas ou exclusão do campeonato.

10. COMISSÁRIOS DE ANÁLISE DE INCIDENTES (CAI)

10.1. Para cada uma das 8 (oito) etapas de cada edição, será formada
uma equipe de comissários de investigação de incidentes, formada por
3 membros, composto por Diretores e membros do Conselho da Liga.
O objetivo da CAI é informar sobre o resultado da investigação e aplicar
a pena.
10.1.1. Caso algum dos membros esteja envolvido no incidente, ele não
poderá participar da CAI daquela etapa, sendo substituído por outro
integrante.

11.11. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE “REDEFINIR
PARA A PISTA” EM CASO DE SAÍDA DA PISTA. ESTA DENÚNCIA
PODERÁ SER ENVIADA POR OUTRO PILOTO OU A DIRETORIA
PODERÁ UTILIZAR VÍDEO DA TRANSMISSÃO PARA APLICÁ-LA.
ESSA OCORRÊNCIA ACARRETARÁ PUNIÇÃO PARA O PILOTO
DENUNCIADO, DESDE ADVERTÊNCIA ATÉ PERDA DE PONTOS,
DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO.

12. AS ETAPAS DO CAMPEONATO

12.1. Todas as salas para realização de etapas oficiais serão abertas
com 15 minutos de antecedência, e será liberada para início da etapa
pontualmente no horário definido para sua categoria, ficando sob
responsabilidade e pena do piloto qualquer atraso que porventura
aconteça com o mesmo.
12.2 O horário das corridas seguirá sempre de acordo com o horário
de Brasília-DF.
12.3. Os horários de início das sessões oficiais que serão transmitidos
simultaneamente (ao vivo) pelos canais de comunicação oficiais e

12.4 Somente a Direção da Pantera Negra e-sports poderá retardar o
início da sessão



mediante a ocorrência de problemas técnicos na Xbox Live ou força
maior.

12.5. A Direção da Pantera Negra e-sports se resguarda o direito de
tomar as decisões
de interromper ou mesmo cancelar a corrida caso ocorram,
exclusivamente, problemas técnicos na Xbox Live ou no próprio jogo F1
2020.

12.6 A pessoa responsável por ser HOST do lobby só poderá reabrir
uma nova sala se 30% dos pilotos não estiverem conseguindo entrar na
sala e só poderão reabrir um novo lobby com a aprovação de algum dos
diretores presentes. Caso a 2ª tentativa também apresenta problemas,
A etapa será CANCELADA e remarcada conforme item 3.3.
12.7. Ao entrar no lobby, dentro do horário estabelecido, o piloto não
consiga conectar ou visualizar TODOS os demais pilotos na sala, o
mesmo deve SAIR E REINICIAR O XBOX ANTES DE ENTRAR
NOVAMENTE (LIMPEZA DO CACHE PARA EVITAR BUGS).
12.8. Será considerado, para efeitos deste regulamento, o termo “queda
GENERALIZADA” quando houver queda simultânea de conexão de
30% dos pilotos participantes (6 pilotos).
12.9. Serão adotadas as seguintes condutas em caso de problemas no
lobby após o início da corrida:
12.9.1. Se o lobby cair no início da corrida até a volta 3, abre-se novo
lobby com as seguintes condições: GRID PERSONALIZADO + CLIMA
DEFINIDO DO 1º LOBBY.
12.9.2. Em caso de queda GENERALIZADA, e a prova estiver com
mais de 3 voltas e menos de 50% concluída esta ficará anulada e será
REMARCADA uma nova data para realização, conforme regulamento.
12.9.3. Em caso de queda GENERALIZADA, e estiver com mais de
50% concluída a corrida será encerrada com resultado sendo definido
quando o problema se deu de forma generalizada.
12.9.4. Se a corrida terminar após 50% e antes de 70% + 1 volta da
sua extensão total, será somado metade dos pontos conforme a

classificação no momento do término definido pela diretoria. Acima
disso,



soma-se a pontuação normal conforme a classificação no momento do
término.
12.10. A Pantera não se responsabiliza por quedas de conexão, serviço
problemático da Live, migração de host, ou outros problemas pessoais
que possam vir a causar a qualquer membro desta liga.
12.11. A Direção da Pantera se resguarda o direito de promover
atualizações, alterações ou modificações nos “Formatos do Fim de
Semana”, exclusivamente a seu critério e considerando antecedência
mínima de 1 (um) grande prêmio.
12.12. Em caso de problemas técnicos com a transmissão ou narração,
que porventura não tenha interferência no resultado da corrida, será
validado o resultado final da mesma.
12.13. Caso haja divergência dos resultados entre os participantes, será
validado o resultado apresentado na tela da transmissão oficial, ou na
ausência desta, de um dos diretores da Liga.

12.14. Os pilotos não devem abandonar a sessão até que haja a
captura
da tela pela Direção da Liga que estará no WhatsApp durante as
sessões.
12.15. Serão adotadas as seguintes condutas em caso de problemas
no lobby após o início da qualificação:
12.15.1. Em caso de queda GENERALIZADO, durante a sessão de
qualificação, antes do seu término, um novo lobby será coordenado pela
Direção de Prova, dentro do prazo de 15 (quinze) minutos, porém a
sessão
de Qualificação será realizada em QUALIFICAÇÃO RÁPIDA (VOLTA
ÚNICA).

12.15.2. Em caso de o lobby cair ENTRE a tela de carregamento do
qualy para a corrida, o host reabre lobby com as mesmas condições
climáticas, monta o grid personalizado, e os 10 primeiros SÃO
OBRIGADOS a usar o mesmo composto de pneu da volta mais rápida
da
qualificação. Quem não atender a isso estará automaticamente
desclassificado da corrida, exceto se a qualificação ocorreu em pista
molhada.



12.16. No caso de escolha ERRADA de carro ou entrar atrasado no
lobby para a corrida, o piloto ESTARÁ AUTOMATICAMENTE
DESCLASSIFICADO DA MESMA e perderá o direito de participar da
qualificação da próxima etapa que o mesmo participar.
12.16.1. Essa punição se aplica inclusive se o piloto escolher O CARRO
PIOR DO QUAL DEVERIA PARTICIPAR.
12.16.2. Se o piloto entrar atrasado ou escolher o carro errado e abdicar
(ABANDONAR A SESSÃO) da corrida na TELA DE ESTRATÉGIA DE
BOXES, poderá participar da qualificação da próxima etapa a se
realizar.
A partir do momento que o piloto com o carro errado fizer parte da
formação do grid de largada (APARECER O NOME DO PILOTO NA
TELA DE TRANSMISSÃO), já estará automaticamente desclassificado
e punido com a NÃO QUALIFICAÇÃO DA PRÓXIMA ETAPA. TODO
ESTE PROCESSO DEVERÁ SER GRAVADO, CASO CONTRÁRIO
NÃO SERÁ ACEITA QUALQUER ARGUMENTAÇÃO.
12.16.3. Qualquer incidente envolvendo o piloto com o carro errado,
se julgado CULPADO, esse será considerado GRAVÍSSIMO,
independentemente da gravidade do incidente, de acordo com o
Regimento de punições deste regulamento.
12.17. Se acontecer algum evento que não enquadre neste regulamento
A decisão será tomada pela direção.

13. CONDUTA EM PISTA EXTREMA RESPONSABILIDADE DO
PILOTO QUAISQUER ATITUDES

14. CÓDIGO DE CONDUTA NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

14.1. Todos os participantes dos canais de comunicação oficiais
aceitam as condições apresentadas nesse código de conduta e estarão
sob moderação da Diretoria.
14.2. A Diretoria de plataforma envidará os maiores esforços para
manter o ambiente organizado e livre de discussões que possam
atrapalhar o bom andamento da disputa.
14.3 A Diretoria de plataforma poderá aplicar punições referentes às
infrações cometidas nos canais de comunicação oficiais conforme item



13 deste regulamento.
14.4. Nos canais de comunicação oficiais da Pantera NÃO É
PERMITIDO:
14.4.1. A postagem de ofensas de caráter pessoal, direta ou
indiretamente.
14.4.2. A postagem de itens de caráter pornográfico.
14.4.3. A postagem de conteúdo que possa ser interpretado como
intolerância racial, de gênero ou social, política ou religiosa.
14.4.4. A postagem de conteúdo relacionado a violência.
14.4.5. NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM TIPO DE DISCUSSÃO
DESRESPEITOSA NOS GRUPOS PÚBLICOS DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DA LIGA.
14.5. Nos canais de comunicação oficiais da Pantera, os pilotos
inscritos PODERÃO postar ou compartilhar links, vídeos ou fotos
relativas à sua participação nas corridas oficiais e treinos extraoficiais.

15. DIREITO DE IMAGEM

15.1. Todos os pilotos inscritos nas categorias da Pantera Negra
e-sports autorizam, em caráter imediato e irrevogável, a utilização do
direito de imagens nas transmissões online de sua plataforma.
15.2. As imagens poderão estar disponíveis nos canais oficiais da
Pantera Negra e-sports.
15.3. O prazo de armazenamento ou reprodução das imagens não
expira.
ESTE REGULAMENTO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA
PUBLICAÇÃO.



TODO PEDIDO DE ANÁLISE SERÁ REQUISITADO O VÍDEO DE
CONTRAPROVA, OU SEJA, GRAVEM SUAS CORRIDAS, NÃO SERÁ
ACEITO VIDEO DE TRANSMISSÃO NEM ONBOARD DE TERCEIROS
OU VÍDEO SEM RETROVISOR 

O resultado final válido da corrida é o da transmissão 

PUNIÇÕES

TODA ANÁLISE PRECISARÁ SER ENCAMINHADA AO GRUPO DE
ANÁLISE, TODA E QUALQUER
ATITUDE QUE OBSTRUA ESSE INFORMATIVO SERÁ JULGADO DE
FORMA PESADA OU EXTREMA , OU SEJA,
MANTENHAM O BOM CONVÍVIO DO GRUPO E DO CAMPEONATO.

Classificação das punições 

Leve ( o piloto leva 2 pontos na carteira sobre qualquer incidente
leve + 10 pontos na classificação geral)



16.0 = Batida na largada provocando danos à terceiros

16.1 = Batida Onde não teve como evitar devido um 3 carro
envolvido  

16.2 = Em caso de Bug de lobby e o mesmo ter que ser refeito os
pilotos que fizeram tempo de *Pneus vermelho* tem que usá-los no
novo lobby.

O Não cumprimento da regra levará o piloto a perder 10 Pontos na
classificação ( cabível de levar 2 pontos na carteira)

16.3 = Piloto que não sair do traçado em volta de instalação ou
volta aos box e acabar atrapalhando terceiros que estava em volta
lançada ( levará 2 pontos na carteira )

16.4 = FALTA DE VÍDEO NA CONTRAPROVA

16.5 = TOQUES PROCEDENTES SEM DANOS 

16.6 = IGNORAR BANDEIRA AZUL

16.7 = FALTA DE RESPEITO COM OS PARTICIPANTES NO GRUPO
DA CATEGORIA 

16.8 = Batida Durante o SC causando 5 seg ao carro da frente (
mantenha uma distância segura para evitar ) 

Médio ( o piloto leva 5 pontos na carteira sobre qualquer incidente
médio + 15 pontos na classificação geral )

17.0 = Piloto que não sair do traçado em volta de instalação ou
volta aos box e acabar causando danos  terceiros que estava em
volta lançada ( levará 5 pontos na carteira )



17.1 = ACIDENTE PROCEDENTE, OCASIONANDO NC AO
OPONENTE

17.2 = TOQUES PROCEDENTES COM DANOS

17.3 = TOQUES  PROCEDENTES DE MERGULHO CAUSANDO
DANO AO PRÓXIMO

17.4 = IGNORAR BANDEIRA AZUL E CAUSAR UM INCIDENTE COM
CARRO QUE ESTÁ UMA VOLTA A FRENTE 

17.5 = BATIDA PROPOSITAL METROS ANTES DA LINHA DE
CHEGADA  

17.6 = CAUSAR ACIDENTE POR MÁ CONEXÃO 

17.7 = XINGAR OU EXPOR ALGUÉM NO CHAT DA TRANSMISSÃO 

17.8 = Batida dupla Durante o SC causando 10 seg ao carro da
frente ( mantenha uma distância segura para evitar ) 

17.9 =  piloto que tentar se aproveitar do Bug para efetuar uma
ultrapassagem durante o SC.

Pesado ( o piloto leva 10 pontos na carteira sobre qualquer
incidente Pesado + 20 pontos na classificação geral )

18.0 = REDEFINIR PISTA NA CORRIDA OU QUALY

18.1 = SE ACIDENTAR APÓS O TEMPO DO QUALY, PARA LARGAR
DE PNEU 0%

18.2 = AÇÃO ANTIDESPORTIVA (TODA ATITUDE QUE DEMONSTRE
MÁ FÉ, MÁ CONDUTA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO)

18.3 = DAR VÁCUO PROPOSITAL PARA O PILOTO A FRENTE DE
FORMA Á SE BENEFICIAR DE UMA CLASSIFICAÇÃO



18.4 = Piloto que não sair do traçado em volta de instalação ou
volta aos box e acabar causando NC em  terceiros que estava em
volta lançada ( levará 10 pontos na carteira )

18.5 = discussão no grupo de análise ou postagem de vídeo dos
incidentes no grupo da categoria 

18.6 = Múltiplas batidas Durante o SC causando 5 seg ao carro da
frente (mantenha uma distância segura para evitar) 

Extremo ( o piloto leva 15 pontos na carteira sobre qualquer
incidente extremo levando + 25 pontos na classificação geral )

19.0 = ACIDENTE NA LARGADA CAUSANDO NC 

19.1 = PUNIÇÕES PROVENIENTES DO SAFETY CAR

19.2 = ACIDENTE NA RELARGADA DE SC

19.3 = ACIDENTE NA ENTRADA E SAÍDA DE BOXES

19.4 =ACIDENTE OCASIONADO POR VOLTA Á PISTA DE FORMA
INADEQUADA

19.5 = CARRO NÃO CONDIZENTE AO LASTRO 

19..6 = REDEFINIR PARA A PISTA E CAUSAR NC A TERCEIROS 

Obs O piloto que acumular 30 pontos na carteira sobre incidentes
citados acima será suspenso de uma etapa

PROBLEMAS EXTRAS

20.0 = TODAS AS CATEGORIA PASSAM UMA LISTA DE PRESENÇA
COM ATÉ 3 DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA OS PILOTOS
CONFIRMAREM SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA 



20.1 = PILOTO QUE NÃO CONFIRMA DURANTE ESSES 3 DIAS
SERÁ DADO COMO FALTA NA CORRIDA 

20.2 = LOBBY SERÁ FECHADO AOS PILOTOS CONFIRMADOS NA
LISTA E O NARRADOR ( ADICIONEM O HOST )

20.2.0 = NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS DE CHAMAR O PILOTO
PARA ADENTRAR AO LOBBY ( A NÃO SER QUE ESTEJA COM
DIFICULDADES )

20.2.1 = PILOTO QUE NÃO ESTIVER NA LISTA DE PRESENÇA NÃO
RECEBERÁ UM POSSÍVEL CONVITE DO LOBBY  

20.3 = CONEXÃO: O PILOTO É RESPONSÁVEL PELA SUA
CONEXÃO.

20.4 = RESPONSÁVEL PELA PRESENÇA NO HORÁRIO
INFORMADO

20.5 = SE OCORRER ACIDENTES PROVENIENTES DE INTERNET
ABAIXO DO ESPERADO SERÁ JULGADO
PROCEDENTE A PUNIÇÃO

20.6 = O PILOTO QUE ESTIVER COM A CONEXÃO ABAIXO DO
ESPERADO, SERÁ INFORMADO PARA REINICIAR
E MELHORAR O MESMO, NÃO MELHORANDO O MESMO SERÁ
RECOMENDADO A NÃO CORRER,
CASO PERSISTA E ACONTEÇA QUALQUER PROBLEMA COM O
LOBBY SERÁ JULGADO PUNIÇÃO EXTREMA ( NÃO PODEMOS
PREJUDICAR 19 PILOTOS POR CAUSA DE 1 )

20.7 = EXTRA TIME: TODOS OS PILOTOS ESTÃO LIBERADOS A
UTILIZAR O EXTRA TIME, SE O MESMO BUGAR O LOBBY SERÁ
JULGADO PUNIÇÃO LEVE



20.8 = INSCRIÇÃO ( piloto que sair do campeonato já iniciado não
será reembolsado)

20.9 = PEDIDO de análise ( entre no grupo de análise deixe o VÍDEO
da sua ONBOARD, Expliquei e se retire do grupo resultado sai no
grupo da categoria 

20.9.0 = Criar uma discussão no grupo com outro piloto que esteja
deixando seu pedido de análise será proveniente de punição
Pesada como diz no artigo 18.5 

20.9.1 = Reanálise ( todo piloto tem o direito de pedir Reanálise do
incidente caso ache necessário ) levando em conta que possa
mudar o resultado ou não 

AVISOS EXTRAS

TODA DIVULGAÇÃO SERÁ FEITA PELOS CANAIS DA PANTERA
NEGRA F1, CANAL LEORAPPA E CANAL
FILIPE ALVES, SORTEIOS E MAIS.


