
Edital e regras Turismo NEOBR temporada 3 

Ao se Inscrever na categoria, o piloto está concordando e aceitando todos os 
termos desse regulamento.
1. Das penalizações: 
Toques Durante a corrida: Serão analisados por uma banca de administradores e 
assim sendo dado o julgamento com as possíveis punições: 
1.1: Contato Fazendo Adversário rodar: + 15 Seg. no tempo final de prova. 
1.2: Contato Fazendo Adversário Abandonar a Prova: DQ.
1.3: Contato que obriguem reparos: +30 seg. no tempo final de prova. 
1.4: Cortes de pista: +5 seg. Punição relativa ao ganho de tempo. 
1.4: Cortar linhas dos boxes + 05 seg. no tempo final de prova. Os tempos de corte 
serão somados ao final de prova, considerando a quantidade de vezes que o piloto 
cortou a linha, totalizando a punição aplicada. No caso do piloto assumir conduta 
perigosa atravessando a pista após o corte da linha de box prejudicando algum 
piloto, o piloto será punido conforme Artigo 09 desse regulamento.
1.5: Causar acidentes após o término de prova: Largar sem classificação na 
próxima corrida que participar. 
1.6: Conduzir de forma incorreta e perigosa: +20 seg. no final de prova.

1.6.1: Realizar Brake Test, desacelerar em local inesperado;
1.6.2: Dificultar ultrapassagem quando em posição de retardatário;
1.6.3:Mudar o traçado de forma repentina e inesperada;
1.6.4: Alterar o traçado por mais de uma oportunidade durante disputa de 
posição.

1.7: Utilizar o Chat durante classificação ou Corrida oficial, +5 seg. no tempo final 
de prova. 
1.8: O desrespeito aos pilotos dentro e fora de pista, seja por chat, áudio 
conferência, redes sociais, implicará em medida disciplinar a ser decidida pela 
administração, levando a uma advertência verbal, por escrito, afastamento 
temporário ou definitivo da liga. 
1.8: Para que um piloto possa pontuar e cumprir punições na etapa, o piloto 
devera completar no mínimo 70 % da prova, caso não complete o piloto não 
pontuará e caso seja penalizado não cumprira a punição naquela etapa, só 
cumprira na próxima etapa que completar o 70%.
1.9: Uso Obrigatório da ferramenta rf_scan. Após o final da corrida o piloto devera 
enviar o LOG para o email (logs@neobr-av.com), ao não enviá-lo até uma hora 
após o término da corrida o piloto fica submetido a desclassificação da etapa. 



1.10: Obrigatório utilizar limitador de velocidade nos boxes, na sessão de 
classificação e warmup. Respeitar também o Sinal de abertura da Sessão e 
Limites da pista. O piloto que descumprir essas determinações será obrigado a 
largar dos boxes. 
1.11: Expressamente proibido a utilização de logomarcas de empresas que não 
representem os interesses da equipe ou da liga. Permitida a utilização de 
patrocínio somente com autorização da empresa em questão. 
1.12: Os nomes das equipes não devem remeter a produtos ou empresas sem seu 
consentimento, salvo por mera coincidência e não envolvam logomarcas, a 
autorização por parte da liga de nomes com esse conteúdo fica submetido a 
análise de aprovação mediante documento comprobatório de autorização por parte 
dos envolvidos. 
1.13: Fica permitida a utilização das logomarcas NEOBR ou de patrocínios da liga 
nos veículos inscritos. 
1.14: Punições dadas pelo jogo não serão reavaliadas. 
1.15: Para que a administração possa analisar os incidentes, os pilotos envolvidos 
deverão comunicar a direção no prazo Máximo de 24 horas. O aviso de incidentes 
poderá ser feito via: email (neobr@neobr-av.com).

1.15.1: No Protesto e defesa deve conter obrigatoriamente: Tempo do Replay 
em Minuto e Segundo, Nome(s) do(s) piloto(s) envolvido(s). 

1.16: As equipes deverão ser compostas por no Máximo 3 pilotos. 
1.17: Punições devido a Cut-Tracks e Corte de linha do boxes,só serão analisadas 
via protesto; 
1.18: Instruções passadas no briefing serão obrigatórias, caso haja desobediência 
piloto será punido conforme artigos anteriores; 
1.19: o Piloto terá o limite Maximo de 2 voltas para reparar seu carro em caso de 
perca de asas, pára-choques, traseiros e/ou dianteiros.

1.19.1: O piloto só poderá completar a prova sem partes da aerodinâmica 
caso a perda tenha ocorrida na última volta, caso contrário, é obrigatório o reparo. 
Em descumprimento da determinação o piloto será penalizado com a 
desqualificação por oferecer risco aos demais pilotos.
1.20: Fica expressamente proibido a permanência na pista após perder uma roda, 
caso seja descumprido essa determinação o piloto será desclassificado da etapa.
1.21: Fica expressamente proibido realizar pit-stop simultâneo. Caso haja mais de 
um piloto por vaga no pit lane o piloto que vem atrás não poderá “empurrar” o 
piloto que está fazendo seu pit. Caso seja descumprido o piloto terá 30 segundos 
adicionados como penalidade ao final da etapa.
1.22: Protestos só serão aceitos via e-mail para direcao@neobr-av.com



2. Do sistema de pontuação: 
1° Colocado: 52 pontos 
2° Colocado: 48 Pontos 
3° Colocado: 44 Pontos 
4° Colocado: 40 pontos 
5° Colocado: 36 pontos 
6° Colocado: 32 Pontos 
7° Colocado: 28 pontos 
8° Colocado: 24 Pontos 
9° Colocado: 20 Pontos 
10° Colocado: 16 pontos 
11° Colocado: 12 pontos 
12° Colocado: 08 pontos 
13° Colocado: 06 pontos 
14° Colocado: 04 pontos 
15° Colocado: 02 pontos 
Pole: 1 Ponto

2.1 Pontuações de Equipe: 
Segue mesmo padrão da pontuação de pilotos. 
Pole conta como ponto pra equipe.

3. As configurações do servidor: 
3.1 Qualificação Privada. 
3.2 Qualificação com limite de 5 voltas. 
3.3 Warmup 5 minutos
3.3 Largada com os carros parados (alinhados no GRID); 
3.4 Não haverá volta de apresentação; 
3.5 Consumo de Combustível: 1x; 
3.6 Desgaste de pneus: 2x; 
3.7 Horário de inicio de qualificação e corrida: 14h00 PM 
3.8 Regras das Bandeiras: Somente Preta; 
3.9 Time Scale: 1x; 
3.10 Danos: 70 %; 
3.11 Ajudas: TC: Alto, ABS: Alto, Embreagem, Cambio Automático e Câmera livre. 
3.12 Setup aberto; 



3.13 Caso o servidor “caia” durante a corrida, e já esteja completada metade da 
prova os pilotos que terminam na zona de pontuação ganham metade dos pontos 
do regulamento, caso o contrário a prova será refeita.

4. Das obrigações do piloto: 

4.1 Obrigatório participação do Briefing, Via Team Speak 3, Chegar atrasado, ou 
não participar do Briefing, o piloto não poderá fazer classificação, a Tolerância 
Máxima será de 5 minutos.
4.2 Comparecer nos treinos livre durante a semana; 
4.3 Ter uma conexão relativamente boa, não serão aceitos pilotos com ping maior 
que 450 ms; 
4.4 Ter educação e respeito pelos outros pilotos e administradores; 
4.5 Ser honesto e respeitoso nas disputas em pista; 
4.6 Ler esse regulamento antes do inicio da temporada e assim evitando 
reclamações posteriores. 
4.7 Leitura Obrigatória da Instrução Normativa 01/2012 
http://neof1br.files.wordpress.com/2012/04/instrucao-normativa.pdf 

5. Da realização das provas:
5.1 Briefing obrigatório: Inicio 20:15. O Piloto deverá estar presente no canal de 
comunicação por voz, e não poderá estar com o status “Ausente” ou ”Mutado”. 
Caso haja necessário o diretor de prova poderá realizar uma chamada, com 
resposta por voz, para garantir total participar dos pilotos no briefing.
5.2 Qualificação: Inicio: 20:30. Com duração de 10 minutos, nessa sessão será 
definido o grid de largada, com tomadas de tempos e sessão particular.
5.3 Warmup: Inicio 20:40. Com duração de 5 Minutos. Sessão pré corrida, onde 
serão feito últimos testes pelos pilotos e direção de prova.
5.4 Corrida: Inicio 20:45. Com duração de 40 Minutos. Em hipótese nenhuma terá 
o reinício de corrida, salvo problemas técnicos com o servidor que possam ocorrer.
A Liga se reserva em casos extraordinários em atrasar o evento em 30 minutos.

Equipe NEOBR.


