
Instrução Normativa 01/2012

Devido aos sequentes infortúnios, desentendimentos no paddock entre os pilotos causados 
por  problemas  durante  as  corridas  a  NEOBR  lança  a  instrução  normativa  01/2012,  a  fim  de 
estabelecer normas mínimas para o crescimento não só dentro das pistas mas como esportista.

A LEITURA é OBRIGATÓRIA

São a partir de agora princípios que regem a NEOBR:

1- Ética no desporto: automobilismo virtual é lazer e sobretudo esporte, todo esporte tem 
uma conduta ética para ser seguida, isso significa que o piloto precisa aprender a se comportar com 
o outro, não usando de meios ilícitos para tomar vantagem dentro da pista (corte de pista, esbarrões, 
ultrapassagens perigosas, etc).

2-  Educação e respeito:  a relação com o outro deve levar em consideração que existem 
direitos  civis,  mesmo que  não pensemos  nisso,  um xingamento  pode gerar  um processo  civil. 
Pensando numa dimensão menor, ninguém gosta de ser xingado dentro do seu lar, no seu momento 
de lazer, a NEOBR não tolera a falta de respeito e o piloto que o fizer poderá ser excluído da liga.

3- Melhorar o equipamento: devemos sempre procurar melhor nosso equipamento de uso 
pessoal para o jogo (PC, volante, softwares),  sendo que se deve respeitar a configuração mínima 
para  o  jogo,  reclamações  de  ordem de  problemas  com servidor  na  maior  parte  são  problemas 
individuais causados por mal  udo do equipamento,  instalação incorreta de software,  internet de 
pouca qualidade ou banda larga muito baixa. Recomenda-se entrar no servidor durante a semana 
para  testar  se  o  simulador  está  corretamente  funcionando,  no  dia  do  jogo  é  facultativo  ao 
administrador ou piloto da liga auxiliar na resolução de problemas, ou seja não é momento e nem 
responsabilidade dele ajudar.

4-  Protestos:  ao invés de xingar o companheiro por algum problema ocorrido na pista o 
piloto deve mandar um protesto formal por e-mail para o diretor de prova. Reclamações verbais não 
serão levadas em conta para penalizações.

5-  Amizade:  O diferencial NEOBR é a amizade entre seus pilotos, a competição vem em 
segundo  plano,  pilotos  que  não  se  enquadram  nesse  perfil  não  são  prioridade  para  a  liga, 
manteremos a atenção para aqueles que fazem da NEOBR um celeiro de amizade.

6- Comprometimento:  estar comprometido com a liga é fundamental, seguir orientações, 
sugestões, mostrar interesse em crescer esportivamente fazem parte de um projeto de liga séria que 
estamos desenhando para o futuro próximo.

Obs. O conteúdo dessa instrução passa a valer da data de sua publicação.
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