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APRESENTAÇÃO

O AVRS é um grupo constituído por pessoas com intuito de promover eventos de esporte a motor em simula-

dores de pilotagem, para fins de entretenimento. Criado em 2020, o grupo cresce à proporção que se amplia a

adesão aos jogos por adeptos no mundo.

DA COMUNICAÇÃO

Todo e qualquer comunicado oficial da liga será realizado pelos seguintes canais:

 Site: https://www.avrs.club 

 Instagram: https://www.instagram.com/avrs.club/ 

 WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hd34pAGxHBLKwtQZYMm4pB 

 Discord: https://discord.gg/xSDP7uEWC5

DAS INSCRIÇÕES

Via formulário de inscrição e 100% gratuito.

DAS CATEGORIAS

O campeonato será dividido em duas categorias, sendo 10 pilotos na categoria A e 10 pilotos na categoria B.

Cada equipe será formada por um piloto da categoria A e B e sua pontuação será resultado da soma dos pon -

tos de ambos os pilotos.  O grande objetivo é o campeonato de Construtores, porém teremos o campeão da

Classe A e B.

Os pilotos serão divididos baseando-se em seu histórico na liga e/ou tempos realizados no server, na pista de

Ímola. Ao final, os 20 (vinte) pilotos serão separados em 02 (dois) grupos de 10 (dez), onde o Piloto P1 for -

mará dupla de equipe com o Piloto P20, conforme listado abaixo:

Equipe 01 – Piloto P1(A) e Piloto P20(B)

Equipe 02 – Piloto P2(A) e Piloto P19(B)

Equipe 03 – Piloto P3(A) e Piloto P18(B)

Equipe 04 – Piloto P4(A) e Piloto P17(B)
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Equipe 05 – Piloto P5(A) e Piloto P16(B)

Equipe 06 – Piloto P6(A) e Piloto P15(B)

Equipe 07 – Piloto P7(A) e Piloto P14(B)

Equipe 08 – Piloto P8(A) e Piloto P13(B)

Equipe 09 – Piloto P9(A) e Piloto P12(B)

Equipe 10 – Piloto P10(A) e Piloto P11(B)

DA PONTUAÇÃO DAS CATEGORIAS

A fim de dar mais equidade ao campeonato e fazer com que todos os pilotos tenham importância no desempe-

nho da equipe, a pontuação das classes será diferente, mas é de fundamental importância a performance nas

duas classes para o sucesso da equipe, conforme lista abaixo:

CLASSE A         CLASSE B

P1 – 20 pts        P1 – 17 pts 

P2 – 18 pts        P2 – 15 pts 

P3 – 16 pts        P3 – 13 pts 

P4 – 15 pts        P4 – 12 pts 

P5 – 14 pts        P5 – 11 pts

P6 – 13 pts        P6 – 10 pts

P7 – 12 pts        P7 – 9 pts 

P8 – 11 pts        P8 – 8 pts 

P9 – 10 pts        P9 – 7 pts 

P10 – 9 pts        P10 – 6 pts 
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DA PREMIAÇÃO

Equipe Campeã dos Construtores – Vale Steam R$ 100,00.

DOS VEÍCULOS

Para este campeonato, será utilizado o mod F2 V6 2020.

DAS PINTURAS CUSTOMIZADAS

As pinturas utilizadas serão as originais do próprio MOD.

DAS RESPONSABILIDADES DOS PILOTOS

Todo piloto inscrito  é plenamente capaz de realizar as instalações necessárias em seu equipamento para

participar das provas. Salientamos que não serão tolerados atrasos por conta de ausência do MOD/carset devi-

damente instalado e testado, sendo que ele será disponibilizado com antecedência por parte da organização.

DAS PROVAS

Será realizada 01 (uma) bateria em 04 (quatro) etapas e a final com 01 (uma) bateria, todas com 50 (cinquen-

ta) minutos e pit-stop obrigatório para revezamento de compostos.

1ª ETAPA 16/08/2022  Monza

2ª ETAPA 30/08/2022  Spielberg

3ª ETAPA 13/09/2022  Barcelona

4ª ETAPA 27/09/2022  Spa-Francorchamps

FINAL 11/10/2022 Silverstone

Em todas as etapas, o piloto deve andar com pelo menos 02 (dois) compostos de pneus a sua escolha.
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DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIDOR

O servidor será configurado de forma a manter a padronização dos carros, bem como das condições de pista

para igual competição entre os participantes. As configurações detalhadas serão as que seguem abaixo:

Setup Fixo Progressão da Pista Normal

Largada Parada Retorno ao Pit Instantâneo

Hora da Largada 14:00 Tempo de Classificação 5 min

Escala de Tempo Normal Tempo de Warmup 5 min

Pit Stops Obrigatório (1) Tempo de Corrida 50 min

Consumo de Combustível Normal Avisos de Limite de Pista 3x

Consumo de Pneus 2x Multiplicador de Danos 70%

Sets de Pneus Ilimitado Controle de Tração Opcional

Falhas Mecânicas Normal Controle de ABS Opcional

Condições da Pista Pesada

DA DIREÇÃO DE PROVA E PUNIÇÕES 

Todas as provas contarão com 2 (dois) diretores de prova habilitados pelos responsáveis do grupo, para apli-

cação de possíveis punições que podem ser aplicadas após o final das provas, conforme cronograma estabele-

cido na página destinada à formalização de protestos.

Página para formalização de protestos: https://www.avrs.club/protesto/
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NÃO HAVERÁ DESCARTES

Em caso de empate, serão considerados os critérios a seguir, na ordem correspondente:

1) Número de vitórias;

2) Número de 2º lugar;

3) Sucessivamente até que se descaracterize o empate.

Se ainda assim permanecerem os empates, o desempate ocorrerá através da melhor volta dos pilotos na última

etapa.

Será considerado o campeão aquele que obtiver maior somatório de pontos no sistema de pontos corridos.

DOS CASOS OMISSOS

Como organizadores, a gestão da AVRS tem livre arbítrio para definir, de forma imparcial, sobre qualquer

fato que não esteja descrito no regulamento acima.

IMPORTANTE: Para demais casos não abordados no regulamento, a interpretação se baseará no Código

Desportivo do Automobilismo, bem como nas diretrizes e demais consensos do automobilismo real. Toda e

qualquer alteração, falha, ou anomalia surgida do jogo/simulador, será devidamente avaliada e comparada ao

código, bem como ao bom senso em relação às regras reais do esporte.

© 2022 AVRS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 6


