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CAPÍTULO I  

Regras Gerais 

 

I –  Os campeonatos da Liga CVB serão sempre divulgados impreterivelmente com duas 

semanas de seu início ou mais tempo, de acordo com prazos de inscrição, treinos, testes e 

outros requisitos para sua execução. 

 

II –  As sessões começarão impreterivelmente no horário agendado, mesmo que o participante 

não tenha realizado teste de conexão e não consiga largar no momento da corrida. É de 

responsabilidade do participante validar a correta configuração de DLCs, Plugins e Mods 

necessários à participação antes do início de cada uma delas. 

  

III –  Todas as corridas serão transmitidas para divulgação no canal e redes sociais oficiais da 

Liga CVB. Os pilotos participantes consentem em ter sua participação registrada e divulgada, 

bem como nome/nick/apelido e foto (quando solicitada) por período indeterminado nas redes 

da Liga CVB. 

 

IV – As gravações das corridas serão armazenadas e, junto aos replays dos simuladores 

armazenados pela direção de prova e/ou equipe de narração, poderão ser usadas para 

aplicação de punições, uma vez que seja solicitada a análise no momento aproximado da 

infração via formulário de protesto ou que seja observada, pela direção de prova e/ou 

comissão, qualquer situação gravíssima durante as sessões. Não haverá análise completa 

da corrida após o término da mesma a menos quando especificada a presença de Direção 

de Prova Ativa no campeonato e/ou evento em questão. 

  

V –  As solicitações de análises de infrações serão aceitas em até seis horas após o término 

da corrida e apenas pelos pilotos envolvidos no lance descrito, salvo quando descrito o 

contrário em regulamento específico de evento/campeonato. Caso sejam recebidas 

solicitações após a data/horário definido, as infrações não serão mais passiveis de punição.  

  

VI –  Após a punição aplicada, os pilotos podem solicitar a revisão da punição, caso não 

concordem com a penalização. Solicitações de revisões serão aceitas apenas no decorrer do 

dia da aplicação da punição e no dia imediatamente seguinte (corrido) e não serão aceitas 

revisões em punições que tenham sido determinadas por unanimidade pela direção de prova 

e comissionários. 

• Uma exceção cabe quando o piloto contestar uma punição com justificativa de Netcode, 

tendo o replay de seu simulador que prove a situação. Estas poderão ser revertidas 

mesmo com decisão unânime. 

  



VII –  Cabe à administração da Liga CVB decidir por alterações ou inclusões de itens no 

regulamento do campeonato/evento, 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.  

  

VIII –  No automobilismo, o mau 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:  

• Participação do(s) Piloto(s) do carro confirmada no evento em questão; 

• Conexão de dispositivo de entrada (teclado/mouse, joystick ou volante); 

• Conexão com os servidores da Liga CVB que hospedam os eventos;  

• Correta configuração dos plugins obrigatórios no Assetto Corsa (AC1), que são: 

o Custom Shaders Patch; 

o SOL; 

o Real Penalty; 

  

Sendo assim, todas as quedas de conexão e/ou problemas de acesso às salas, sejam elas por 

bug, instabilidade, incompatibilidade (checksum ou falta de atualização do simulador) ou 

ausência de complemento necessário serão tratadas como pane total do carro, ficando o piloto 

suscetível a pontuação zerada na etapa por no-show ou ao regulamento do evento, caso tenha 

problemas após o início deste. 

 

IX –  Qualquer “bug” nos simuladores não deve ser utilizado como atenuante para não levar ou 

reduzir uma punição, ou para obter vantagem em pista (até mesmo usando de recebimento 

de punições para tal, como se aproveitar de cortes de pista/abuso de linha em 

ultrapassagem).  No caso de sessões no Assetto Corsa Competizione que possuam 

restrição de quantidade de conjuntos de pneus, o piloto que se ausentar do servidor nos 

intervalos entre treino e classificação, e entre classificação e corrida, havendo ou não sessão 

de aquecimento (warm-up) será sumariamente desclassificado do evento. 

 

X –  A direção de prova e comissão avaliam os lances com base em fatos apresentados nos 

replays e transmissão. Achismos, suposições ou estudos analíticos sobre o perfil de um piloto 

não devem ser levados em consideração de modo a evitar discussões sem resoluções.  

  

XI –  Em respeito à organização do evento, pilotos pontuais e ao público que nos assiste, para 

que não ocorram atrasos não haverá reinício das sessões de corrida, salvo em situações 

dispostas no Regulamento de Corrida ou no Regulamento do(s) 

Evento(s)/Campeonato(s).  

 

XII –  Caso o participante não consiga largar durante o início da corrida, o mesmo deve acionar 

“Back To Pits” ou abandonar a sessão antes do final da primeira volta. Do contrário, será 



penalizado com 5 pontos na classificação do campeonato ou será desclassificado do 

evento, quando evento único. 

  

XIII –  Caso o participante não compareça na etapa classificatória, este irá largar na última 

posição do grid de acordo com os critérios do evento/campeonato. 

 

XIV –  Caso o participante não participe do briefing na primeira etapa de um campeonato ou 

briefing de evento único, este não será autorizado a participar do evento. Caso seja a 

segunda ou posterior etapa de um campeonato, desde que já tenha participado de uma etapa 

poderá acessar a sessão de corrida, estando ciente de que erros cometidos que ocorram por 

desatenção, esquecimento ou desconhecimento das informações passadas não serão 

aceitos como justificativa de punições. 

  

XV – 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.  

  

XVI – Caso o piloto se ausente por 3 etapas de um campeonato sem justificativa, será 

desclassificado da competição e consequentemente só poderá se reinscrever em outro 

campeonato/outra temporada.  

 

XVII – É importante lembrar que essa atividade é uma forma de lazer, que envolve um grupo 

de pessoas as quais devem se respeitar ("fair-play"). Qualquer injuria, sendo ela, física (no 

game) ou verbal, bem como uso de táticas antidesportivas (cheat ou comportamento 

inadequado) serão julgadas e passíveis de punição e/ou eliminação do campeonato/evento. 

Situações mais sérias poderão levar inclusive ao banimento do SteamID do participante nos 

servidores da Liga CVB, em eventos oficiais ou não.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II  

Da Personalização de Pinturas – Decalques e Patrocínios nos 

Carros 

 

I - A Liga poderá contar com a presença de empresas patrocinadoras aos eventos, sendo 

que estas terão prioridade na escolha de posicionamentos nas pinturas dos carros em 

eventos oficiais para uso de suas marcas. 

a. Cada evento com patrocinadores terá documento anexo com as especificações. 

 

II – Contaremos também com identificação da Liga nos carros das equipes, no mínimo em 

2 diferentes pontos do veículo: 

a. No centro do capô dianteiro do veículo; 

b. Na number board do veículo, em todos os pontos onde ela estiver presente, 

acompanhada do texto “www.ligacvb.com.br”  

i. Na ausência da number board no veículo/categoria em questão, em um 

posicionamento livre nas laterais do veículo – igual para ambas as laterais 

– de forma a ficar visível em replays. 

 

III – Todos os pilotos devem adicionar em seus carros, quando do uso de pinturas 

personalizadas, os adesivos fornecidos pela Liga tanto das próprias logomarcas quanto 

dos patrocinadores. 

 

IV  - Fica vedado o uso em qualquer pintura personalizada de marcas 

registradas/patrocínios diretos sem autorização expressa ao piloto ou equipe 

apresentada à Liga, salvo: 

a. Marca/Fabricante do veículo representado e marcas originalmente associadas a 

este; 

b. Marcas originalmente associadas ao veículo representado quando veículo 

oficial Kunos (original ou DLCs). 

 

V – Alterações no padrão de pintura dos veículos durante os campeonatos não são 

permitidas, exceto se disposto o contrário no regulamento do evento e dentro de suas 

condições. 

 



VI – As logomarcas da Liga e dos Patrocinadores não podem ser alteradas sob nenhuma 

hipótese sem autorização direta destes. 

 

VII  - As pinturas que desrespeitarem as regras de posicionamento serão notificadas ao 

piloto/equipe, que deverá providenciar os ajustes necessários sob pena de uso de 

pintura padrão ou recusa na inscrição no evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Dos Circuitos, Carros e Outros Add-ons 

 

I – Os eventos da Liga CVB são definidos por sua administração conforme descrito nas 

regras gerais, no que também se incluem os testes e avaliações necessárias aos circuitos, 

carros e outros add-ons (plugins e mods) utilizados nos eventos e campeonatos da Liga 

CVB. 

 

II – A Liga CVB sempre apontará nos eventos, além dos plugins obrigatórios já descritos, 

quaisquer outros necessários para instalação nos simuladores dos participantes. Sempre 

serão apontados pela administração os links de downloads dos conteúdos. 

 

III – A Liga CVB não utilizará em seus eventos sob nenhuma hipótese add-ons comerciais 

(isto é, pagos) sem seu correto licenciamento, sejam eles licenciados diretamente pelos 

pilotos ou subsidiados pela Liga CVB. Detalhes sobre uso de add-ons comerciais serão 

sempre descritos nos regulamentos dos eventos/campeonatos, quando houver. 

 

IV – Independentemente do local disponibilizado para download (ou seja, se direto de 

infraestrutura da Liga CVB ou de link de terceiros), a Liga CVB não se responsabiliza pela 

impossibilidade de conexão de piloto caso este não consiga realizar o download nos links 

fornecidos devido a problemas de sua conexão com a internet (isto é, com o link funcional 

para outros participantes). Buscamos sempre disponibilizar os melhores links, sempre que 

possível por infraestrutura própria, mas reiteramos que os pilotos devem se antecipar o 

máximo possível para configurar seus simuladores antes da participação nos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

Da Organização das Sessões e Briefing 

 

I – As salas serão abertas sempre nos horários descritos nos regulamentos, ou anunciados 

pela administração. 

 

II – Entre os horários de fechamento de uma sessão e abertura de outra, principalmente no 

Assetto Corsa (AC1) mas não somente, pode haver intervalos sem sessão aberta. Nestes 

casos, os pilotos deverão estar atentos para a entrada nos horários de abertura das salas. 

 

III – Após a abertura das sessões de corrida, a entrada nas salas poderá ser barrada pela 

administração de acordo com o momento da sessão (considerando que pode existir warm-

up antes da corrida). A Liga não se responsabiliza por problemas de conexão decorrentes 

de chegada de um participante em cima da hora/após a abertura e testes oficiais de 

conexão e estabilidade da sessão de corrida.  

 

IV – Todos os pilotos devem comparecer ao canal de áudio PTT do respectivo simulador a 

partir do horário do briefing, havendo ou não warm-up. Estes canais permitem fala apenas 

com uso de botão, onde os participantes devem apenas falar sobre itens pertinentes ao 

evento. Deverão estar conectados mesmo que não possuam microfone para receber as 

instruções do briefing. 

 

V –  A permanência do piloto no canal de PTT é obrigatória durante toda a corrida, exceto 

se descrito o contrário no Regulamento do Evento/Campeonato ou autorizado pela 

Direção de Prova.  

 

VI – Durante o briefing serão passadas informações importantes sobre a etapa, condutas e 

o campeonato em geral, também serão avisados sobre a abertura das sessões (se não já 

abertas) e informações adicionais em caso de algum atraso ou imprevisto da 

administração ou de um piloto previamente alinhado (vide item VII abaixo).  

 

VII – Após o fechamento da sessão, nenhum outro piloto será aceito na mesma, sendo este 

considerado ausente da etapa. Salvo quando previamente alinhado o motivo do não 

comparecimento no horário, respeitando todas as cláusulas anteriores e ciente de que 

problemas de conexão o impedirão de realizar a etapa.  

 

VIII – Todos os pilotos devem sempre estar atentos ao chat da sessão para o caso de 

alguma informação importante que deverá ser transmitida por texto.  

 



IX – Após o início da etapa, fica expressamente proibida qualquer mensagem no chat por 

parte do piloto que não seja de alerta de algum risco a outros pilotos antes do 

encerramento, pois estas atrapalham a concentração dos demais. Além da condição 

acima, o chat será utilizado exclusivamente pela direção de prova. Em caso de violação 

da regra, será aplicada uma advertência e seguido de punição de 05 pontos em caso de 

reincidência em campeonato, ou de Drive-Through em evento único. Para as situações 

em que o piloto fizer spam no chat (ato de mandar diversas mensagens em sequência), o 

mesmo pode ser removido da sessão, desclassificado da etapa/evento.  

i. Mensagens automáticas de plugins não se enquadram na regra acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

Em Sessões Oficiais – Treinos/Classificação/Corrida 

 

I Procedimentos de Corrida: 

a. Os pilotos devem se comportar com cortesia, respeito e educação, dentro e fora 

das pistas, comprometendo-se ao máximo com o ambiente de simulação das 

competições.  

b. O piloto deve utilizar seu nome verdadeiro (nome e sobrenome) nos eventos, 

podendo conter um apelido entre eles. 

c. As regras impostas pelo simulador e/ou plugins, como bandeiras, corte de pista, 

velocidade máxima no pit lane, aplicações de punições, dentre outras, são 

absolutas e devem ser seguidas por todos os pilotos.  

d. O uso desrespeitoso, ofensivo ou violento do chat do simulador ou de qualquer 

outro meio de comunicação será punido de acordo com a gravidade do ocorrido, 

podendo levar à expulsão do piloto das competições. 

e. Os pilotos terão acesso concedido ao servidor de acordo com o tipo de evento, 

obedecendo as regras do evento; 

f. As punições aplicadas aos pilotos seguem a seguinte ordem de progressividade 

em caso de reincidência, de acordo com entendimento da direção de prova: 

i. Advertência 

ii. Penalização de Tempo em múltiplos de 5s 

iii. Drive-Through ou Tempo Adicionado ao Total 

iv. Stop and Go 10s (caso receba novo Drive-Through após cumprimento do 

primeiro) e múltiplos. 

v. Stop and Go 30s (caso receba novo Drive-Through após cumprimento do 

S&G anterior) e múltiplos. 

vi. Desclassificação 

g. Punições de Drive-Through que não possam ser cumpridas por motivo de força 

maior (fim de prova ou aplicação em análise após o evento) serão convertidas em 

adição de tempo total equivalente ao Drive-Through no circuito, nunca menor que 

25s. 

h. A administração e/ou direção de prova pode, a seu exclusivo critério, aplicar 

diretamente punições de tempo, drive-through ou stop and go de acordo com a 



gravidade das ações do piloto em pista, sendo os itens abaixo descritos como 

referência – não obrigatoriedade – da tomada de decisões. 

i. A administração e/ou direção de prova poderá inclusive penalizar os pilotos na 

pontuação dos campeonatos de acordo com os resultados das ações que 

ocorrerem nas etapas. 

j. A soma de advertências recebidas por um piloto dentro de um evento pode levar à 

aplicação de penalizações, a partir da 4ª (quarta) advertência recebida. 

II Formação do Grid: 

a. Após a sessão de classificação ou warm-up, os pilotos terão entre 120 e 1200 

segundos totais (dependendo do evento) para posicionar seu carro no grid. 

Qualquer piloto que não alinhar no grid até o limite de 16 segundos anteriores à 

Bandeira Verde deverá largar dos boxes ou no fim da fila, em caso de largada 

lançada. 

b. Quaisquer pilotos que iniciem a corrida dos boxes, seja por determinação da 

direção de prova ou por não colocar o carro no grid, deverão aguardar a passagem 

de todos os demais pilotos por trecho paralelo à linha de saída dos boxes para 

ultrapassá-la. 

 

III Largada: 

a. A largada poderá ser parada ou lançada, conforme regulamento do evento, e 

sempre em fila dupla.  

i. As relargadas poderão ser realizadas em fila dupla ou única, a critério da 

direção de prova. 

b. Durante a volta de apresentação, o piloto deve seguir as orientações do simulador 

e/ou as orientações da direção de prova, manter sua linha na pista, velocidade 

constante e uma distância segura para os adversários. É permitido o movimento 

de aquecimento de pneus dentro destas restrições. 

c. Durante o procedimento de largada, o piloto deve se posicionar a uma distância de 

no máximo um carro do piloto à sua frente.  

d. Em largadas lançadas, os pilotos deverão manter a velocidade do Safety Car após 

a entrada deste no pit lane ou a velocidade informada pelo simulador/diretor de 

prova. O líder da prova realizara aceleração para determinar a largada sob 

orientação da direção de prova ou do simulador. 

e. Não é permitido largar antes do líder da prova. O piloto que o fizer receberá Drive-

Through ou penalização equivalente em seu tempo final de prova. 



i. A ultrapassagem de outros pilotos após a largada antes de que cruzem a 

linha de chegada é proibida, com o desrespeito incorrendo na mesma 

punição descrita acima. 

 

IV Corrida: 

a. O uso do chat de voz durante corrida é permitido somente para assuntos de 

interesse de todo o grid, e mesmo nesses casos deve ser utilizado de forma breve.  

b. Cada corrida poderá ter um limite de incidentes permitido, contabilizados pelo 

próprio simulador. O piloto que atingir o limite de incidentes será punido com Drive-

Through pelo simulador ou pela direção de prova. 

c. Em disputas de posição, é permitido ao piloto à frente uma mudança de linha para 

defender sua posição. Não é permitida a mudança de linha como medida defensiva 

após o ponto de freada para uma curva.  

d. Em uma disputa lado a lado, não é permitido mudar de linha ou forçar o adversário 

para fora dos limites da pista, devendo o piloto manter espaço suficiente para o 

carro do adversário.  

e. Pilotos que venham a perder o controle do carro ou se envolver em acidentes, de 

forma a sair da pista ou ficar com o carro em posição perigosa, devem manter o 

carro parado e aguardar situação segura para voltar ao curso normal da corrida. 

f. Pilotos punidos pelo simulador com Slow Down por desrespeitar os limites da pista 

devem aguardar até a primeira oportunidade segura para cumprir a punição, 

tirando o carro do traçado ideal para evitar qualquer tipo de acidente.  

g. Pilotos retardatários que recebam a indicação de bandeira azul do simulador 

devem facilitar a passagem dos líderes de forma segura, mantendo uma trajetória 

previsível na pista.  

h. Pilotos que permanecerem na pista com carros muito danificados, ou com ritmo de 

corrida excessivamente lento, de forma a colocar em risco a prova dos demais 

pilotos, receberão determinação de retorno imediato aos boxes para 

reparo/reabastecimento. Persistindo, poderão ser desclassificados pela direção de 

prova.  

i. Os pilotos não devem utilizar a função “Back to Pits” exceto se estiverem 

sem condições de retorno manual aos pits (ex: carro com direção 

completamente danificada – rodas dianteiras travadas ou motor destruído). 

Podem ser punidos com Drive-Through, Stop and Go ou Desclassificação 

se julgado desnecessária a utilização pela administração/direção de prova. 

ii. Em eventos com Direção de Prova ativa, o uso do “Back to Pits” fica 

proibido inclusive na totalidade da(s) sessão(ões) de Classificação. 



i. Pilotos que estiverem com conexão instável ou de baixa qualidade serão 

advertidos pela direção de prova, devendo evitar disputas de posição até a 

normalização da conexão. Persistindo o problema, a direção de prova poderá 

desclassificar o piloto. 

j. Na existência de acidentes de grandes proporções, de pilotos com veículos 

excessivamente danificados retornando aos boxes ou acidentes em pontos 

considerados perigosos no circuito, a direção de prova ou o simulador poderão 

sinalizar bandeira amarela com a presença de Safety Car físico ou virtual. 

1. O Safety Car físico será coordenado no AC1 por um membro da 

direção de prova. 

2. Quando anunciado Bandeira Amarela (FCY) ficam proibidas 

imediatamente as ultrapassagens e entradas nos pits. Quando 

anunciado Bandeira Amarela Virtual (VSC), as entradas nos pits 

serão permitidas. 

k. As orientações passadas via áudio e texto pela direção de prova deverão ser 

sumariamente respeitadas durante a vigência de bandeira amarela e permanência 

do Safety Car na pista, sob pena de incorrerem as punições descritas neste 

documento pós advertências. 

i. A Direção de Prova julgará quando necessária a entrada do Safety Car na 

pista, assim como o uso de Virtual Safety Car. De forma geral, serão 

aplicadas quando houver veículo parado em trecho do circuito com alto 

risco de novos acidentes, ou na existência de veículo danificado retornando 

em baixa velocidade para os pits. 

ii. Circuitos com mais de 6km de extensão terão preferência de uso de Virtual 

Safety Car. 

l. O Safety Car, quando utilizado, permanecerá na pista por um mínimo de 2 voltas 

(volta em que entrou e a seguinte), onde a partir da segunda poderá retornar aos 

boxes para relargada, a critério da direção de prova. 

i. Pilotos que entrarem nos boxes durante a permanência do Safety Car na 

pista só poderão sair após a passagem de toda a fila, entrando no final dela 

e consequentemente perdendo suas posições. 

ii. A partir do momento em que o líder da prova cruzar a linha de chegada, as 

posições estarão totalmente fixas – isto é, todos os carros atrás do líder 

deverão entrar em fila única, independentemente de serem retardatários ou 

não.  

iii. Ao piloto que entrar nos boxes na mesma volta em que o Safety Car entra 

na pista com autorização da direção de prova (por exemplo, carro 

envolvido em acidente), este poderá ultrapassar a fila e retirar volta que 



tenha recebido em relação ao líder caso seu reparo seja concluído a tempo. 

Não sendo, deverá permanecer no final da fila ou largar de onde estiver 

quando anunciada bandeira verde. 

iv. Ao piloto que entrar nos boxes na mesma volta em que o Safety Car entra 

na pista sem autorização da direção de prova, receberá penalização 

mínima de adição de tempo de 10s. 

V Pit Stops: 

a. Pilotos que pretendam fazer uma parada em box deverão indicar claramente sua 

intenção para os pilotos próximos na pista. Podendo usar o Chat texto ou áudio 

para isso, fazendo um traçado diferente no trecho que antecede a entrada do pit 

lane, ou adotada qualquer medida que tenha o mesmo efeito sem causar risco de 

acidente. O mesmo deve ser feito na saída. 

b. O piloto que receber uma punição drive-through não poderá parar nos boxes para 

reabastecimento ou troca de pneus durante o cumprimento da punição.  

c. Na saída dos boxes os pilotos devem respeitar a linha de saída até o fim, sob pena 

de recebimento de tempo adicional no final da prova ou drive-through, a critério 

da direção de prova. 

 

VI Direção Perigosa ou Antidesportiva: 

a. Mudar de linha defensivamente mais de uma vez em uma reta, sem causar danos 

ao adversário – Advertência 

b. Mudar de linha durante disputa de posição lado a lado, sem causar danos ao 

adversário – Advertência 

c. Forçar o adversário para fora dos limites da pista, sem causar danos – +5 segundos 

d. Retornar à pista de forma insegura, sem causar danos aos adversários – 

Advertência 

e. Dificultar ultrapassagem dos líderes, enquanto retardatário, por distância inferior a 

uma volta – Advertência  

f. Dificultar ultrapassagem dos líderes, enquanto retardatário, por distância igual ou 

maior a uma volta – Drive-through 

g. Utilizar área de escape ou área fora dos limites da pista para realizar 

ultrapassagem ou obter vantagem sobre os adversários – Drive-through 

i. O piloto poderá tomar a iniciativa de devolver a posição, bem como deverá 

fazê-lo quando determinado pela Direção de Prova.  



ii. Caso a Direção de Prova identifique a situação, determine que o piloto 

devolva a posição e não seja atendida, será aplicada a punição de Stop 

and Go de 10 segundos. 

h.  Manter o carro parado na pista, em posição que não ofereça risco aos adversários 

– Advertência 

i. Manter o carro parado na pista, em posição que ofereça risco aos adversários – 

Desclassificação 

j. Manter o carro na pista com danos severos ou em velocidade incompatível com os 

demais carros, oferecendo risco aos adversários sem atender às orientações da 

direção de prova – Desclassificação 

 

VII Contato e Acidentes: 

a. Causar contato em corrida sem perda de posição ao adversário – Advertência - 

Caso o contato seja causado por piloto retardatário, a punição será Drive-Through.  

b. Causar contato em volta de apresentação ou em regime de bandeira amarela – 

Drive-Through na largada/relargada ou em 2 voltas (em caso de SC Virtual) 

c. Causar contato em corrida com perda de posição do adversário – Mínimo + 5 

segundos 

d. Causar contato em corrida com perda de posição do adversário, após retorno 

perigoso à pista – Drive-Through  

e. Causar contato em corrida com danos sérios ou abandono do adversário sendo 

piloto retardatário – Stop and Go de 30 segundos  

f. Causar contato em corrida com danos sérios ou abandono de três ou mais 

adversários – Stop and Go de 60 segundos  

g. Caso um piloto punido no item f. abandone a prova no incidente que gerou a 

punição, esta será convertida em largada do pit lane na etapa seguinte, ou -5 

pontos no campeonato caso seja última etapa. 

h. Causar acidente para provocar entrada do Safety Car, ou em retaliação a acidente 

anterior – Exclusão da etapa ou bateria e suspensão de uma etapa completa. 

 

VIII Encerramento de Corrida: 

a. Os pilotos devem realizar volta completa no circuito para retornarem aos boxes, 

parando cada um em sua vaga. 



i. Exceção: Nürburgring Nordschleife – pilotos deverão parar de forma organizada na curva 

de acesso ao Nordschleife, no final do traçado GP (versão 24hs) ou em fila após a primeira 

curva (versão Nordschleife). 

ii. Exceção 2: Pilotos que ficarem sem combustível poderão estacionar de forma segura no 

traçado e permanecerem lá até o encerramento da sessão. 

b. Uso de qualquer tipo de teleport (Back to Pits) poderá incorrer em 

desclassificação do piloto da etapa. 

Colisões intencionais após o encerramento da corrida poderão incorrer na mesma penalidade 

descrita acima. 

c. Comemorações na pista poderão ser realizadas após a autorização da direção de 

prova. Quando não houver direção de prova ativa, esta poderá ser realizada pelos 

pilotos que compõem o pódio do evento, sempre em área que não atrapalhe o 

fluxo dos demais pilotos retornando aos boxes, ou após a passagem de 

todos os pilotos em circuitos que não possuam tais áreas. A não observação 

deste item poderá incorrer também em desclassificação do piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

Da Comissão Organizadora 
  

I – A comissão organizadora dos campeonatos/eventos é formada pelos administradores 

e alguns pilotos selecionados para cada um destes designados para validar as 

configurações de cada etapa e avaliar casos de punição.   

 

II – A cada fim da etapa, quando em eventos/campeonatos com Direção de Prova Ativa, 

os membros da direção de prova e comissão organizadora devem analisar as situações 

de punição identificadas, já aplicadas ou não, e documentar as situações – se punidas 

ou não, e em quais critérios. 

 

III – Caso os membros da comissão organizadora não estejam de acordo com alguma 

definição, cabe aos membros da administração a decisão final.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

Dos membros da Administração e Comissão Organizadora 

  
Parágrafo Único - Deferem as normas impostas neste regulamento, os seguintes membros da 

Liga CVB - PC: 

  

• Leonardo Monteiro – CEO e Membro da Administração da Liga CVB - PC;  

• Luis Colombano – Gestor de Eventos e Membro da Administração da Liga CVB - PC; 

• Andressa Raposo – Gestora de Relacionamento e Atendimento da Liga CVB – PC;  

• Fagner Prioli – Gestor de Mídias Sociais da Liga CVB;  

• Luciano Junior – Membro da Comissão Organizadora da Liga CVB - PC;  

• Gabriel Felipe – Membro da Comissão Organizadora da Liga CVB - PC;  

 

 

 

  


