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CAPÍTULO I 
Regras Gerais 

 
I – Antes do início do campeonato (até no máximo uma semana), será votado as regras de 
categoria, pistas, layout etc. e será divulgado o calendário de todas as etapas. 
 
II – As provas começarão impreterivelmente no horário agendado, mesmo que o participante tenha 
realizado teste de conexão e não consiga largar no momento da corrida. 
 

III – Todas as corridas serão transmitidas para divulgação no canal e Instagram oficial da Liga CVB. 
As gravações serão armazenadas e poderão ser usadas para punição, uma vez que seja solicitada a 
análise no momento aproximado da infração ou que seja observada, pela comissão, qualquer 
situação gravíssima durante a corrida. Não haverá análise completa da corrida após o término da 
corrida. 
 
IV – As solicitações de análises de infrações serão aceitas em até quarenta e oito horas após o 
término da corrida e apenas pelos pilotos envolvidos no acidente. Caso sejam recebidas 
solicitações após o horário definido, as infrações não serão mais passiveis de punição. 
 
V – Após a punição aplicada, os pilotos podem solicitar a revisão da punição, caso não concordem 
com a pena aplicada. Solicitações de revisões serão aceitas apenas no dia da aplicação da punição e 
não serão aceitas revisões em punições que tenham sido determinadas por pelo menos 5 votos dos 
comissionários. 
 
VI – Cabe a comissão organizadora decidir por alterações ou inclusões de itens no regulamento do 
campeonato, sejam eles indicados por participantes ou não, principalmente referentes a casos não 
previstos em regulamento. Caso a organização julgue necessária, poderá submeter uma votação 
aos pilotos para auxiliar nas decisões. 
 
VII – No automobilismo, o mal funcionamento do carro, causa a desclassificação do piloto da etapa. 
No automobilismo virtual, consideramos os seguintes itens como parte essencial para o total 
funcionamento do carro antes do início da etapa: 

• Piloto confirmado na liga; 

• Volante/Controle; 

• Conexão com os servidores do Gran Turismo Sport. 
 
Sendo assim, todas as quedas de conexão, sejam elas por bug, instabilidade ou incompatibilidade 
serão tratadas como pane total do carro. No entanto, o piloto, apesar de não participar da etapa, 
recebera os pontos da última posição do grid (por ordem de pane em caso de mais de um piloto) 
como forma de compensação. 
 
VIII – Qualquer “bug” do jogo não deve ser utilizado como atenuante para não levar ou reduzir uma 
punição.  No caso de iniciar a corrida com pneu S (suave) com desempenho de M (médio) e no 
painel esteja indicando o uso do pneu S, o piloto deve realizar a troca para o pneu M de modo a 
obedecer a regra de troca de composto.  



IX – A comissão avalia os lances com base em fatos apresentados nos replays, transmissão e vídeos 
gravados pelos próprios pilotos. Achismos, suposições ou estudos analíticos sobre o perfil de um 
piloto não devem ser levados em consideração de modo a evitar discussões sem resoluções. 
 
X – Em respeito à organização do evento, pilotos pontuais e ao público que nos assiste, para não 
ocorrer atrasos, não haverá reinício da etapa após o início da etapa classificatória.  
 
XI – Caso o participante não consiga largar durante o início da corrida, o mesmo deve abandonar a 
etapa antes do final da primeira volta. Do contrário, será penalizado com 5 pontos no ranking total.  
 
XII – Caso o participante fique preso no box durante a classificatória, não haverá reinício da etapa, 
cabendo ao piloto aguardar o início da etapa. Se ao início da etapa, o piloto ainda assim não 
conseguir realizar a largada, o mesmo deve abandonar a etapa antes do final da primeira volta. Do 
contrário, será penalizado com 5 pontos no ranking total. 
 
XIII – Para os participantes não-confirmados na corrida, não serão realizados testes de conexão 
caso cheguem em cima do horário estipulado. Se houver problemas após o início da etapa, o piloto 
deve seguir as regras descritas acima. 
 
XIV – Caso o piloto se ausente por 3 etapas, será desclassificado da competição e 
consequentemente, só poderá se inscrever na próxima etapa, uma vez que sobrar vagas na 
competição. 
 
XV – É importante lembrar que essa atividade é uma forma de lazer, que envolve um grupo de 
pessoas, que devem se respeitar ("fair-play"). Qualquer injuria, sendo ela, física (no game) ou 
verbal, será julgada e passível de punição e/ou eliminação da competição. 
 
XVI – Conforme votação realizada e respondida pelos 14 participantes presentes de cada grid, 
foram definidos os seguintes critérios para realização da sexta temporada da Liga CVB: 

• Grid A - Corridas todas Terças-Feiras as 22:00; 

• Grid B - Corridas todas Quartas-Feiras as 21:00; 

• Grid C – Corridas todas Segundas-Feiras as 22:00; 

• Grid D – Corridas todas Quintas-Feiras as 22:00; 

• Campeonato por equipes; 

• Pistas selecionadas: 
o SPA Francorchamps 
o Autódromo de Interlagos 
o Autódromo Nazionale Monza 
o Dragon Trail 
o Red Bull Ring 
o Nurburgring 
o Autodrome Lago Maggiore 
o Circuito de Barcelona Catalunha 
o Suzuka Circuit 
o WeatherTech Raceway Laguna Seca 



o Sardegna 
o Fuji International Speedway 

 
XVII – Critérios definidos pela comissão organizadora para a sexta temporada da Liga CVB: 

• Os competidores serão divididos em equipes de 8 participantes, sendo 2 pilotos de cada 
grid; 

• Remanejamento entre as equipes que não possuírem exatamente 2 pilotos em cada grid, 
sendo realizado um sorteio entre os pilotos excedentes para as equipes sem pilotos no grid; 

• Remanejamento entre os pilotos dos grids que fizerem parte de uma equipe externa que 
alugar um box de equipe; 

• As etapas serão corridas de marca única e serão divididas em: 
o 3 corridas com carro Gr.4; 
o 3 corridas com carro Gr.3; 
o 3 corridas com carro Gr.2; 
o 3 corridas com carro Gr.1. 

• Setup fechado; 

• Apenas pneus de corrida, Suave, Médio e Duro; 

• Será obrigatório realizar uma troca de composto durante a corrida; 

• Dano pesado e fantasma desligado em todos os grids; 

• Premiações no ranking de pilotos e equipes; 

• Corrida por tempo (40 minutos); 

• 15 minutos de classificação com desgaste de pneus e consumo de combustível; 

• Desgaste de pneus e consumo de combustível definido pela comissão previamente; 

• Lastro aplicado na tabela de classificação geral do campeonato. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Circuitos 

 
I – O campeonato ocorrerá em doze etapas com duração de 40 minutos de corrida, entre os 
circuitos listados no item II: 
 
II – As corridas acontecerão nas seguintes datas pré-definidas: 
 
Grid A: 
 

• Etapa 01: 08/06/2021 – GP Autodrome Lago Maggiore – Leste II – 06:10 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 02: 22/06/2021 – GP Sardegna – Pista de asfalto C II – 07:00 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 



o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 03: 06/07/2021 – GP Red Bull Ring – Pista Curta – 10:45 – Chuva 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 04: 20/07/2021 – GP Autódromo de Interlagos – 13:45 – Tempo Bom 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 05: 03/08/2021 – GP WeatherTech Raceway Laguna Seca – 07:30 – Tempo Aberto 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 06: 17/08/2021 – GP Nurburgring – Nordschleife – 15:00 – Nublado 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 07: 31/08/2021 – GP Dragon Trail – Litoral – 06:30 – Tempo Aberto 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 08: 14/09/2021 – GP Suzuka – Percurso Leste – 16:30 – Nublado 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 



o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 09: 28/09/2021 – GP SPA Francorchamps – 11:00 – Chuva 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 10: 12/10/2021 – GP Autodromo Nazionale Monza – 08:00 – Tempo Bom 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 11: 26/10/2021 – GP Catalunha – 09:00 – Nublado 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 12: 09/11/2021 – GP Fuji International Speedway – 18:15 – Tempo Aberto 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

 
Grid B: 
 

• Etapa 01: 09/06/2021 – GP Autodrome Lago Maggiore – Leste II – 06:10 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 02: 23/06/2021 – GP Sardegna – Pista de asfalto C II – 07:00 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 



o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 03: 07/07/2021 – GP Red Bull Ring – Pista Curta – 10:45 – Chuva 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 04: 21/07/2021 – GP Autódromo de Interlagos – 13:45 – Tempo Bom 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 05: 04/08/2021 – GP WeatherTech Raceway Laguna Seca – 07:30 – Tempo Aberto 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 06: 18/08/2021 – GP Nurburgring – Nordschleife – 15:00 – Nublado 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 07: 01/09/2021 – GP Dragon Trail – Litoral – 06:30 – Tempo Aberto 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 08: 15/09/2021 – GP Suzuka – Percurso Leste – 16:30 – Nublado 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 09: 29/09/2021 – GP SPA Francorchamps – 11:00 – Chuva 



o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 10: 13/10/2021 – GP Autodromo Nazionale Monza – 08:00 – Tempo Bom 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 11: 27/10/2021 – GP Catalunha – 09:00 – Nublado 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 12: 10/11/2021 – GP Fuji International Speedway – 18:15 – Tempo Aberto 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

 
Grid C: 
 

• Etapa 01: 07/06/2021 – GP Autodrome Lago Maggiore – Leste II – 06:10 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 02: 21/06/2021 – GP Sardegna – Pista de asfalto C II – 07:00 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 03: 05/07/2021 – GP Red Bull Ring – Pista Curta – 10:45 – Chuva 



o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 04: 19/07/2021 – GP Autódromo de Interlagos – 13:45 – Tempo Bom 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 05: 02/08/2021 – GP WeatherTech Raceway Laguna Seca – 07:30 – Tempo Aberto 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 06: 16/08/2021 – GP Nurburgring – Nordschleife – 15:00 – Nublado 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 07: 30/08/2021 – GP Dragon Trail – Litoral – 06:30 – Tempo Aberto 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 08: 13/09/2021 – GP Suzuka – Percurso Leste – 16:30 – Nublado 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 09: 27/09/2021 – GP SPA Francorchamps – 11:00 – Chuva 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 



o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 10: 11/10/2021 – GP Autodromo Nazionale Monza – 08:00 – Tempo Bom 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 11: 25/10/2021 – GP Catalunha – 09:00 – Nublado 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 12: 08/11/2021 – GP Fuji International Speedway – 18:15 – Tempo Aberto 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

 
Grid D: 
 

• Etapa 01: 10/06/2021 – GP Autodrome Lago Maggiore – Leste II – 06:10 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 02: 24/06/2021 – GP Sardegna – Pista de asfalto C II – 07:00 – Tempo Aberto 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 03: 08/07/2021 – GP Red Bull Ring – Pista Curta – 10:45 – Chuva 
o Carro: RCZ Gr.4 
o Potência: 350 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 



o Categoria: Gr.4 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 04: 22/07/2021 – GP Autódromo de Interlagos – 13:45 – Tempo Bom 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 05: 05/08/2021 – GP WeatherTech Raceway Laguna Seca – 07:30 – Tempo Aberto 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 06: 19/08/2021 – GP Nurburgring – Nordschleife – 15:00 – Nublado 
o Carro: V12 Vantage GT3 ‘12 
o Potência: 527 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.3 
o Pneus: x4 
o Combustível: x5 

• Etapa 07: 02/09/2021 – GP Dragon Trail – Litoral – 06:30 – Tempo Aberto 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 08: 16/09/2021 – GP Suzuka – Percurso Leste – 16:30 – Nublado 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 

• Etapa 09: 30/09/2021 – GP SPA Francorchamps – 11:00 – Chuva 
o Carro: XANAVI NISMO GT-R ‘08 
o Potência: 501 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.2 
o Pneus: x5 
o Combustível: x6 



• Etapa 10: 14/10/2021 – GP Autodromo Nazionale Monza – 08:00 – Tempo Bom 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 11: 28/10/2021 – GP Catalunha – 09:00 – Nublado 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

• Etapa 12: 11/11/2021 – GP Fuji International Speedway – 18:15 – Tempo Aberto 
o Carro: Audi R18 ‘11 
o Potência: 561 (100% no nível 3 de potência) 
o Peso: (Conforme tabela do capítulo VIII) 
o Categoria: Gr.1 
o Pneus: x5 
o Combustível: x5 

 
III – Os layouts foram sorteados pela comissão organizadora. 
 
IV – O clima foi sorteado pela administração do campeonato. 
 
V – As etapas irão conter as seguintes configurações: 

• Configurações da pista: 
o Pista (Conforme calendário); 
o Condições Climáticas (Conforme calendário); 
o Limite de Tempo – 40 minutos. 

• Configurações da corrida: 
o Largada no grid com verificação de queimada de largada; 
o Grid de Largada – Mais Rápido Primeiro; 
o Turbo – Desligado; 
o Força do cone de aspiração – Real; 
o Danos visíveis – Ligado; 
o Danos mecânicos – Pesado; 
o Desgaste dos pneus – (Conforme calendário); 
o Consumo de combustível – (Conforme calendário); 
o Combustível inicial – Padrão; 
o Redução de aderência (Pista molhada/Bordas) – Real; 
o Atraso na chegada – 180 seg; 
o Mult. de tempo de uso do sist. de ultrapassagem – Padrão. 

• Configurações de classificatória: 



o Limite de tempo – 15 minuto(s); 
o Tempo de prosseguimento da classificatória – 180 seg; 
o Desgaste dos pneus durante classificatória - Igual a durante a corrida; 
o Consumo de combustível durante classificatória – Igual a durante a corrida. 

• Configurações de regulamento: 
o Filtrar por categoria – (Conforme calendário); 
o Equilíbrio de desempenho – Desligado; 
o Limite de Potência Máx. – (Conforme calendário); 
o Peso mínimo – (Conforme calendário); 
o Classificação de pneu máxima – Corrida: Suave; 
o Classificação de pneu mínima – Corrida: Duro; 
o Restrições de padrão – Sem limite; 
o Tipo do número do carro – Sem limite; 
o Atribuir nº de carros automaticamente – Nenhum; 
o Ajuste – Proibido; 
o Uso de Kart – Desligado. 

• Configurações de penalidade: 
o Fantasma durante corridas – Nenhuma; 
o Penalidade por atalho – Forte; 
o Penalidade por colisão em mureta – Nenhuma; 
o Penalidade por contato lateral – Ligado; 
o Corrigir curso do veículo após colisão em mureta – Desligado; 
o Reposicionar carros que saem da pista – Desligado; 
o Regras de bandeira – Ligado; 
o Ativar fantasma para carros com vantagem – Desligado. 

• Limitar opções de direção: 
o Assistência de contra esterço – Sem limite; 
o Gerenc. de estabilidade ativo (ASM) – Sem limite; 
o Assistência de linha de direção – Proibido; 
o Controle de tração – Sem limite; 
o ABS – Sem limite; 
o Piloto automático – Proibido. 

 

CAPÍTULO III 
Dos Grids 

 
I – Conforme resultados da temporada anterior, foram firmados os 4 grids para realização da sexta 
temporada. 
 
II – Cada grid será composto por 14 pilotos. Caso o número de pilotos inscritos exceda os grids A, B, C e 
D, será criado uma lista de reserva de pilotos. 
 
III – Nos grids A e B, não serão aceitas substituições de pilotos em caso de desistências ou eliminações, 
nos grids C e D, serão aceitas substituições apenas até a etapa 05 da competição. 
 



IV – Caso antes do início do campeonato, os pilotos dos grids desistirem da inscrição, os pilotos com 
mais pontos que forem rebaixados na temporada anterior serão promovidos de volta ao grid que 
caíram. Caso os pilotos não desejem voltar, passamos o remanejamento para os pilotos com mais 
pontuações na temporada anterior que serão promovidos ao grid acima. Para novos pilotos, será 
considerado a ordem de inscrição. 
 
V – Os novos pilotos não herdarão as pontuações ou punições dos pilotos desistentes. 
 
VI – Ao final do campeonato, os cincos primeiros colocados dos grids secundários, recebem a promoção 
para o grid acima e os cinco últimos colocados dos grids são rebaixados para o grid abaixo, tal qual 
exemplo abaixo: 
 

• 05 primeiros colocados do Grid B, são promovidos ao Grid A; 

• 05 primeiros colocados do Grid C, são promovidos ao Grid B; 

• 05 primeiros colocados do Grid D, são promovidos ao Grid C; 

• 05 últimos colocados do Grid A, são rebaixados ao Grid B; 

• 05 últimos colocados do Grid B, são rebaixados ao Grid C; 

• 05 últimos colocados do Grid C, são rebaixados ao Grid D. 
 

CAPÍTULO IV 

Da Organização do Lobby e Briefing  
 

I – Até uma hora antes da etapa, será aberto o lobby para realização da etapa e os testes de 
conexão. 
 
II – Faltando 30 minutos para o início da etapa, o lobby será considerado “fechado” e os pilotos que 
não estiverem no lobby correrão o risco de não participar da etapa, caso tenha algum problema de 
conexão. 
 
III – Também será iniciada a party CVB da qual todos os pilotos devem comparecer, mesmo que não 
possuírem fone, para receber as instruções no briefing, que será realizado 15 minutos antes do 
início da etapa. 
 
IV – Durante o briefing serão passadas informações importantes sobre a etapa, condutas e o 
campeonato em geral, também serão avisados sobre o “fechamento do lobby” e informações 
adicionais em caso de algum atraso ou imprevisto de um piloto previamente alinhado (vide item V 
abaixo). 
 
V – Após o fechamento do lobby, nenhum outro piloto será aceito no mesmo, sendo este 
considerado ausente da etapa. Salvo quando previamente alinhado que não pode comparecer mais 
cedo e ciente de que problemas de conexão o impedirão de realizar a etapa. 
 
VI – Caso o piloto que entrou no lobby, venha a ter problemas de conexão com um piloto já 
pertencente ao lobby, este deve estar ciente de que a preferência de permanência no lobby, no 
caso da necessidade de tomar uma decisão de permanência entre um piloto ou outro, será do 
piloto que entrou primeiro no lobby. 



 
VII – Todos os pilotos devem sempre estar atentos ao chat do lobby para o caso de alguma 
informação importante que deverá ser transmitida por texto. 
 
VIII – Após o início da etapa, fica expressamente proibida qualquer mensagem no chat por parte do 
piloto, pois estas atrapalham a concentração dos demais. Em caso de violação da regra, será 
aplicada uma advertência e seguido de punição de 05 pontos em caso de reincidência. Para as 
situações em que o piloto fazer spam no chat (ato de mandar diversas mensagens em sequência), o 
mesmo pode ser removido do lobby. 
 
IX – Pilotos não relacionados a etapa e não estiverem programados para participar da transmissão, 
serão removidos do lobby. 
 

CAPÍTULO V 

Das Equipes 
 

I – Os pilotos serão divididos em equipes de 8 participantes, sendo 2 pilotos de cada grid. 
 
II – As equipes terão nomes e cores em comum acordo pela comissão organizadora e equipes. A cor da 
equipe deve ter predominância no carro (70% de preenchimento), cabendo aos pilotos definirem as 
cores que irão com o restante do padrão do carro (30% de preenchimento). 
 
III – Os membros das equipes devem entrar em consenso para que todos os pilotos usem o mesmo 
padrão, não serão aceitos padrões diferentes em cada piloto. O descumprimento da regra acarretará 
advertência seguida de desclassificação do piloto na etapa. 
 
IV – Os membros das equipes devem entrar em consenso para eleger um representante para tratar dos 
assuntos com outras equipes e comissão organizadora. 
 
V – Para os pilotos membros de equipes externas que por regra, não podem realizar modificações nos 
carros, será dada a opção de aluguel de box de equipe (vide capítulo V). 
 
VI – Os capacetes e macacões dos pilotos serão liberados para livre customização. Entretanto, os 
macacões devem conter a cor predominante da equipe e decalques dos patrocinadores. 
 
VII – As pontuações dos pilotos irão compor o ranking geral das equipes. 
 
VIII – As punições dos pilotos irão descontar os pontos da equipe uma vez que o piloto venha a ficar com 
saldo menor que 0. 
 
IX – As equipes para a sexta temporada foram organizadas da seguinte maneira: 

Equipes Alpha Beta GHT Delta Zeta CRS Omega 

Cor Azul Verde Branco Roxo Amarelo Preto Laranja 
 



CAPÍTULO VI 
Do Aluguel de Box de Equipe 

 
I – Os pilotos pertencentes a equipes externas que não puderem fazer uso dos padrões definidos 
pelas equipes da Liga CVB, tem a opção de realizarem um aluguel de box de equipe, substituindo 
assim uma das equipes internas e podendo fazer a divulgação de seus próprios padrões e 
patrocinadores. 
 
II – Como forma de compensação pela divulgação dos próprios patrocínios e padrões, as equipes 
externas devem realizar o pagamento de R$400,00 reais (equivalente a inscrição de 8 pilotos no 
valor de R$50,00 reais) para aluguel do box de equipe. 
 
III – As equipes externas que alugarem um box para divulgação da própria, terão seus pilotos 
remanejados para mesma, respeitando as regras de remanejamento e organização de grid 
(capítulos III e IV), ou seja, apenas dois pilotos por grid podem compor a equipe. 
 
IV – As equipes externas, devem prover uma forma de identificar seus pilotos, seja por meio de 
inclusão da sigla em IDs da PSN ou qualquer outro tipo de identificação. Esta identificação será 
necessária para distinguir os pilotos da liga CVB e os pilotos da equipe externa, quando estes 
fazerem parte da mesma equipe. 
 
V – Cada equipe externa deve ter um representante e este será responsável por toda a 
comunicação formal entre as outras equipes e comissão organizadora. 
 
VI – Caso haja mais do que 2 pilotos da mesma equipe no mesmo grid, conforme as regras de 
remanejamento e organização de grid (capítulos III e IV), um ou mais pilotos podem ser promovidos 
ou rebaixados de grid, em comum acordo com a equipe.  
 
VII – A equipe externa, caso possua menos do que 8 pilotos na competição, receberá pilotos da liga 
CVB para compor sua equipe de forma sorteada, desde que não haja mais vagas em equipes 
internas da liga CVB. Tais pilotos representarão a equipe externa apenas nas competições da liga 
CVB.  
 
VIII – O representante da equipe, quando houver empate de 3 ou mais pilotos para compor um 
grid, terá gerencia apenas dos pilotos com identificação da equipe externa. 
 
IX – Os pilotos da liga CVB que precisarem compor a equipe externa não terão suas promoções ou 
rebaixamentos definidos pelo representante da equipe. 
 
X – Apenas a logo do patrocínio CSP Jardins, deve ser adicionado aos padrões de todas as equipes, 
uma vez que este é o patrocinador majoritário da Liga CVB. 

 
XI – Ao final de cada temporada, a equipe externa pode renovar o aluguel de box e remanejar seus 
próprios pilotos, desde que estes atendam as regras de remanejamento e organização de grid 
(capítulos III e IV). 



 
XII – Os pilotos na lista de espera, pertencentes as equipes externas que possuem box alugado, 
serão sempre remanejados as equipes correspondentes. 
 
XIII – Em caso de não houver vagas para a equipe correspondente, em comum acordo, pode haver 
uma transferência de pilotos entre as equipes internas e externas, de modo a liberar a vaga para o 
piloto. 
 
XIV – Tais transferências só podem ser realizadas entre o mesmo grid. 
 
XV – Caso não haja comum acordo entre comissão, equipe interna, externa e pilotos envolvidos 
referente ao remanejamento, o piloto seguinte na lista de espera é convocado. 
 
XVI – Uma vez definida as cores da equipe para a temporada, as equipes externas não podem 
realizar alterações. 
 

CAPÍTULO VII 
Dos Pontos 

 
I – A pontuação será distribuída conforme abaixo: 
 

• 01º colocado: 40 pontos 

• 02º colocado: 36 pontos 

• 03º colocado: 33 pontos 

• 04º colocado: 30 pontos 

• 05º colocado: 28 pontos 

• 06º colocado: 26 pontos 

• 07º colocado: 24 pontos 

• 08º colocado: 22 pontos 

• 09º colocado: 20 pontos 

• 10º colocado: 19 pontos 

• 11º colocado: 18 pontos 

• 12º colocado: 17 pontos 

• 13º colocado: 16 pontos 

• 14º colocado: 15 pontos 

• WO: 0 pontos 

 
II – Além dos pontos normais, serão premiados com 01 ponto extra pela volta mais rápida da corrida e 
01 ponto extra pela pole position.  
 
III – Em caso de dois ou mais pilotos registrarem em sua classificação/corrida, o mesmo tempo de volta 
mais rápida, terão igualmente direito ao ponto de bonificação. 
 
IV – Em caso de empate na classificação final, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

• Maior número de vitórias;  



• Maior número de segundos-lugares;  

• Maior número de terceiros-lugares; 

• Melhor colocação na última etapa; 

• Mais poles positions; 

• Mais voltas rápidas. 
 

V – O piloto que não participar ou for desclassificado de alguma corrida, não fará jus a pontuação. 
 
VI – Os pilotos que por conta de erro de conexão (desde que seja comprovado por meio de replays ou 
evidenciado que o carro do piloto não largou ou ficou preso no box), não participarem da corrida, serão 
considerados nas últimas posições do grid final, recebendo assim, a respectiva pontuação das últimas 
posições. 
 
VII – Em caso de dois ou mais pilotos não conseguirem participar da corrida pelo motivo citado no item 
VI, para a pontuação ao final da etapa serão ordenados na última posição por ordem invertida da queda 
de conexão. 
 
VIII – Caso seja visualizado por meio de replay que o piloto desconectou propositalmente (observado 
pelo pisca alerta do carro indicando pausa do game), ele não recebera nenhuma pontuação pela corrida, 
sendo este considerado como ausente na etapa. 
 

CAPÍTULO VIII 
Da Potência e Lastro 

 
I – Conforme definido pela comissão organizadora, a tabela de classificação geral contara com lastro 

aplicado a posição do piloto na tabela do campeonato conforme abaixo: 

Posição na 
tabela do 

campeonato 

Classificação 
de Potência 

Classificação 
de Lastro 

(Peso) para 
categoria 

Gr.4 

Classificação 
de Lastro 

(Peso) para 
categoria 

Gr.3 

Classificação 
de Lastro 

(Peso) para 
categoria 

Gr.2 

Classificação 
de Lastro 

(Peso) para 
categoria 

Gr.1 

01º colocado 100% 108% 107% 107% 106% 

02º colocado 100% 106% 105% 105% 105% 

03º colocado 100% 104% 103% 103% 103% 

04º colocado 100% 103% 102% 102% 102% 

05º colocado 100% 102% 101% 101% 101% 

06º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

07º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

08º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

09º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

10º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

11º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

12º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

13º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 



14º colocado 100% 100% 100% 100% 100% 

 

II – A comissão organizadora irá checar antes de cada etapa se os pilotos estão respeitando a regra de 

lastro conforme suas posições no campeonato. Caso esta não seja seguida, o piloto não poderá correr 

na etapa até ter realizado o ajuste. 

III – É de responsabilidade do piloto atentar-se ao lastro que deve usar em cada etapa. Caso mesmo 

após a validação da comissão, o piloto corra com o lastro errado e seja comprovado que o mesmo não 

usou o lastro correto por meio de alguma evidência conclusiva, o piloto será desclassificado da etapa.  



CAPÍTULO IX 
Das Punições 

 
I – O piloto que prejudicar a corrida de um adversário durante a corrida, conforme classificação de 
punições (vide tabela abaixo e item II), será punido conforme a quantidade de posições que o adversário 
prejudicado perder. Neste caso, a tabela de punições obedecerá a tabela abaixo: 
 

Posição perdidas 
pelo Piloto 
Prejudicado 

Classificação da Punição 

Leve Média Grave Gravíssima 

01 posição 03 pontos 05 pontos 14 pontos 17 pontos 

02 posições 03 pontos 05 pontos 14 pontos 18 pontos 

03 posições 03 pontos 06 pontos 15 pontos 19 pontos 

04 posições 03 pontos 06 pontos 16 pontos 20 pontos 

05 posições 03 pontos 06 pontos 17 pontos 21 pontos 

06 posições 04 pontos 07 pontos 18 pontos 22 pontos 

07 posições 04 pontos 07 pontos 18 pontos 23 pontos 

08 posições 04 pontos 07 pontos 19 pontos 24 pontos 

09 posições 04 pontos 07 pontos 20 pontos 25 pontos 

10 posições 05 pontos 08 pontos 21 pontos 26 pontos 

11 posições 05 pontos 08 pontos 22 pontos 27 pontos 

12 posições 05 pontos 08 pontos 22 pontos 28 pontos 

13 posições 06 pontos 09 pontos 23 pontos 29 pontos 

14 posições 06 pontos 09 pontos 24 pontos 30 pontos 

 
Exemplo: 
 
Caso um participante, venha a prejudicar outro piloto e este perca sete posições, em caso de punição 
gravíssima, conforme a tabela acima, o participante será punido com 23 pontos a menos em sua 
classificação geral. 
 
II – Em casos que houver quebra do carro, a quantidade de posições que o piloto prejudicado perder até 
o conserto do carro e retomada após saída do box que contará para a punição. 
 
III – Exemplos de classificação das punições: 
 

• Leve:  
o Toques não-intencionais em que o piloto prejudicado não sai totalmente da pista e não 

perde mais que duas posições.  

• Média: 
o Toques não-intencionais em que o piloto prejudicado não sai totalmente da pista e 

perde mais que duas posições; 
o Saídas de box em que o piloto fecha outro piloto que já está na pista; 
o Mais de uma troca de faixa durante a defesa de posição; 
o Pilotar no meio da pista, não dando espaço para os pilotos mais rápidos. 

• Grave: 



o Toques intencionais ou imprudentes em que o piloto prejudicado sai totalmente da 
pista e perde mais que duas posições; 

o Saídas de box em que o piloto fecha e tira outro piloto que já está na pista; 
o Mais de uma troca de faixa durante a defesa de posição atrasada (quando o carro de 

trás está muito próximo do carro da frente); 
o Defesas de posição atrasadas (quando o carro de trás está muito próximo do carro da 

frente); 
o Toques em que houver quebra do carro apenas do piloto prejudicado (em que não haja 

parcela de culpa pelo piloto prejudicado); 
o Mergulhos durante a ultrapassagem em curvas em que o piloto prejudicado for tocado e 

sair parcialmente ou totalmente da pista. 

• Gravíssima: 
o Toques intencionais ou imprudentes em que o piloto prejudicado rodar o carro; 
o Mais de uma troca de faixa durante a defesa de posição atrasada (quando o carro de 

trás está muito próximo do carro da frente) que resulta na saída da pista do carro de 
trás; 

o Defesas de posição atrasadas (quando o carro de trás está muito próximo do carro da 
frente) que resultam na saída da pista do carro de trás; 

o Qualquer ato antiesportivo. 
 
IV – Os exemplos acima são alguns casos que podem gerar punição. Toda reclamação, independente de 
não se enquadrar nos exemplos acima, serão avaliados e julgados conforme classificação definida pela 
comissão no momento da análise. 
 
V – O piloto que prejudicar mais de 3 pilotos ou um piloto mais de 3 vezes em uma corrida, será 
desclassificado da etapa, caso ele venha a acumular 5 punições, será desclassificado do campeonato. 
 
VI – O piloto que ao sair dos boxes, não respeitar a linha de saída do box, será punido com menos 2 
pontos. 
 
VII – Caso seja confirmado que o participante está fazendo uso do piloto automático com o jogo 
pausado, ele será punido com 80 pontos a menos em sua classificação geral assim como a 
desclassificação da etapa. 
 
VIII – Ofensas verbais serão analisadas e caso forem passiveis de punição, será aplicado menos 15 

pontos em sua classificação geral do campeonato, caso haja reincidências, o piloto pode ser 

desclassificado do campeonato. 

IX – Caso o piloto apresente comportamento antiesportivo durante a etapa, o mesmo poderá ser 

removido durante a corrida pelo host da etapa. 

  



CAPÍTULO X 
Da Premiação 

 
I – Conforme fornecida pelo patrocinador CSP Jardins Samsung. A premiação será concedida aos pilotos 
que ao final da temporada, garantirem o pódio do seu respectivo grid. 
 
Grid A: 

• 01º colocado: Troféu Personalizado de 30cm 

• 02º colocado: Troféu Personalizado de 25cm 

• 03º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 04º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 05º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 
 
Grid B: 

• 01º colocado: Troféu Personalizado de 30cm 

• 02º colocado: Troféu Personalizado de 25cm 

• 03º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 04º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 05º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 
 
Grid C: 

• 01º colocado: Troféu Personalizado de 30cm 

• 02º colocado: Troféu Personalizado de 25cm 

• 03º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 04º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 05º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 
 
Grid D: 

• 01º colocado: Troféu Personalizado de 30cm 

• 02º colocado: Troféu Personalizado de 25cm 

• 03º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 04º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 

• 05º colocado: Troféu Personalizado de 20cm 
 
II – Além das premiações aos pilotos do pódio, serão premiados também: 
 

• Piloto com mais voltas rápidas de cada grid: Medalha Personalizada 

• Piloto com mais poles positions de cada grid: Medalha Personalizada 

• Pilotos da equipe vencedora no ranking de equipes: Troféu Personalizado de 20cm. 
 
III – Será premiado também, no valor de R$100, o representante da equipe que ao final do campeonato, 
possuir menos pontos de punição somados dentre todos os pilotos da equipe correspondente. 
 
IV – No caso de empate nos pilotos com mais voltas rápidas e/ou mais poles positions, serão usados os 
seguintes critérios de desempate: 

• Maior número de vitórias;  



• Maior número de segundos-lugares;  

• Maior número de terceiros-lugares; 

• Melhor colocação na última etapa; 
 
V – Ocasionalmente, pode ocorrer premiações aos pilotos mais limpos e/ou que se destacarem durante 
a temporada. 
 

CAPÍTULO XI 
Do Patrocínio 

 
I – Conforme alinhado, contaremos nesta sexta temporada, o patrocínio das empresas: 
 

• CSP Jardins (Patrocinador Oficial); 

• Só Rodas; 

• Abacaxy Point Car & Chopp. 
 
 
II – Contaremos também com identificação da Liga e da respectiva equipe nos carros das equipes 
internas (equipes externas opcional). 
 
III – Todos os pilotos devem adicionar em seu veículo os adesivos dos patrocinadores fornecidos pela 
liga através do perfil do CEO RaFa0L_ e configurar minimamente e de forma destacada seu veículo 
conforme abaixo: 
 

• Um adesivo CSP Jardins nos 4 lados do carro em tamanho médio/grande; 

• Um adesivo Só Rodas usando duas cores que destacam da cor do carro sendo uma para a 
moto e outra cor para a escrita, nos 4 lados do carro em tamanho menor que o patrocínio 
oficial da liga (CSP Jardins); 

• Um adesivo Abacaxy Point Car & Chopp nos 4 lados do carro em tamanho menor que o 
patrocínio oficial da liga (CSP Jardins); 

• Um adesivo LIGA CVB no carro; 

• Um adesivo da equipe correspondente no carro. 
 
IV – Equipes externas que realizarem o aluguel do box de equipe, deve apenas adicionar o adesivo da 
CSP Jardins de qualquer tamanho ao padrão. 
 
V – As alterações no padrão de seu veículo durante o campeonato são permitidas desde que 
mantenham os adesivos do patrocinador nos padrões exigidos. 
 
VI – Os adesivos serão fornecidos pelo patrocinador e não podem ser alterados. Salvo este, quando 
autorizado pelo patrocinador. 
 
VII – Os pilotos que descumprirem a regra de adesivos e visibilidade do patrocinador, serão notificados e 
deverão realizar o ajuste imediatamente, caso contrário, se realizaram a corrida com os adesivos de 
forma indevida, serão considerados excluídos da premiação fornecida pelo patrocinador, além da perda 
de 10 pontos em sua classificação geral. Ou seja, caso se mantenham no pódio ao fim do campeonato, 



não receberão premiação alguma, sendo está reservada a gestão do campeonato ou se preferida, 
devolvida ao patrocinador. Em caso de reincidência, o piloto será desclassificado da etapa. 
 
VIII – Modelo da equipe Ômega para exemplo de disposição de decalques dos patrocinadores: 
 
 
 

  



 
CAPÍTULO XII 

Da Comissão Organizadora 
 
I – A comissão organizadora do campeonato é formada pelos administradores e alguns pilotos 
selecionados a cada temporada para definir as configurações de cada etapa e avaliar casos de punição.  
 
II – A cada fim da etapa, os membros da comissão organizadora devem analisar as situações de punição 
identificadas e definir em qual critério de punição irá se encaixar a infração. 
 
III – Caso os membros da comissão organizadora não estejam de acordo com alguma definição, cabe aos 
membros da administração a decisão final. 
 

CAPÍTULO XIII 
Dos membros da Administração e Comissão Organizadora 

 
I – Deferem as normas impostas neste regulamento, os seguintes membros da Administração e 
Comissão Organizadora do Campeonato: 
 

• Rafael Aquino – CEO e membro da Administração da Liga CVB; 

• Renan Campos – Partner e membro da Administração da Liga CVB; 

• Fernando Nascimento – Comissão Organizadora da Liga CVB; 

• Douglas Ferrari – Comissão Organizadora da Liga CVB; 

• Edu Torres – Comissão Organizadora da Liga CVB; 

• Marcelo Olecram – Comissão Organizadora da Liga CVB; 

• Wanderson Silva – Comissão Organizadora da Liga CVB. 


