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REGULAMENTO DIGITAL MOTORSPORT – FORZA 7 MZ 

           

 

DEFINIÇÃO / GENERALIDADE 
 

O Campeonato Digital de Automobilismo é uma atividade desportiva de lazer e será praticado sob a jurisdição 

da Autoridade Desportiva Nacional da FIA, o ATCM. São assim exigidos comportamentos e atitudes corretas 

por parte dos concorrentes e organizadores, respeitando sempre o código de conduta do Clube. 

 

As corridas virtuais são uma simulação de uma corrida real e os comportamentos de todos os envolvidos devem 

ser adequados uma vez que são preparações para o desporto real. 

 

A coordenação e aspetos técnicos das provas são assegurados pelo ATCM – Automóvel e Touring Clube de 

Moçambique, na qualidade de ASN da FIA 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

O departamento de DIGITAL MOTORSPORT do A.TC.M está sediado no seguinte endereço: Autódromo do 

ATCM – Av. Marginal 

Cel: +258843284790 

E-mail: digital.motorsport@atcm.org.mz 

INSCRIÇÕES 

• As inscrições serão feitas online, através do LINK a ser partilhado através dos meios de comunicação 

oficiais. 

• Apenas poderão participar nas provas quem tiver reunidas as condições técnicas necessárias para a 

sua participação. 

mailto:atcm@atcm.org.mz
http://www.atcm.org.mz/
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• As inscrições estão abertas a todos os Moçambicanos e estrangeiros (apenas estrangeiros residentes 

em Moçambique). A Organização reserva se o direito a pedir um comprovativo do mesmo caso seja 

necessário. 

QUALIFICAÇÃO PARA PROVAS 
 

Assim como outras formas de automobilismo, todos os eventos de drift apresentam uma sessão de 

qualificação, sendo que durante esse tempo, um carro na pista de cada vez por corrida. No entanto, em vez 

de estabelecer a ordem da grid, a qualificação é usada para decidir quais Pilotos Digitais vão para a fila principal 

e organizar as batalhas frente a frente. 

 

Durante a qualificação, cada piloto fara duas corridas individuais ao longo do percurso, com o objetivo de 

cumprir os critérios de julgamento. Durante o estágio de qualificação, o júri fara a atribuição de pontuação 

dessa corrida. Essa pontuação terá no máximo 100 pontos. A atribuição da pontuação será a melhor de ambas 

as corridas efetuadas pelo piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRAS TECNICAS  

Batalhas 
 

• Durante as batalhas entre pilotos (Twin Battle), o Sistema de julgamento e simplificado. O piloto 

http://www.atcm.org.mz/
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principal deve ser a linha de qualificação como se estivesse sozinho na pista. 

• O trabalho do piloto de perseguição e usar o carro do piloto principal como um ponto de pontuação em 

movimento, seguindo a linha e o Angulo do carro principal o mais próximo possível. 

• Ao manter a proximidade, o carro de perseguição pode pressionar o carro principal a cometer um erro. 

• Pode-se obter vantagem por um piloto que tem mais velocidade, angulo, estilo ou uma linha melhor ao 

longo do percurso, no entanto truques, como o carro principal desacelerar demais para colocar o carro 

de perseguição com menor velocidade e impedindo a linha do carro principal, são fortemente 

penalizados pelo júri.  

• O contacto leve do carro de perseguição não é penalizado, provando que a linha do carro principal não 

e afetada. 

• O contacto leve e frequentemente permitido, a menos que seja considerado que ele colocou o outro 

piloto for a do percurso ou ajustou a sua linha. 

• Quando ocorre uma colisão ou impacto, o júri revê a corrida novamente para determinar a 

falha/culpado, e a corrida será pontuada de acordo. 

• O vencedor será o piloto com mais pontos apos duas batalhas. 

• As batalhas irão decorrer entre os 16 pilotos até termos um campeão da prova 

Linha 
 

• Estar na linha correta envolve encontrar pontos frontais e traseiro pré-definidos na pista e refere-se a 

um caminho pré-definido que o júri instrui ao piloto a seguir ao longo do percurso, dando-se áreas 

marcadas na pista na qual os pilotos precisam chegar o mais próximo possível. 

• As zonas de pontos traseiros estão posicionadas na parte externa da pista e precisam ser passadas 

com a parte traseira do carro, e as zonas de recorte frontal na parte interna da pista com a parte frontal 

do carro. 

• A linha escolhida também costuma levar uma boa flutuação em tandem mais tarde na competição. 

Ângulo 
 

• Quanto melhor o Angulo, mais pontos serão atribuídos. 

• Quanto mais angulo for dado pelo piloto, melhor. 

http://www.atcm.org.mz/
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• O júri estará atento a entrada excessiva de direção, momentos de subviragem e transições suaves de 

uma direção para a outra, com correções mínimas. 

Estilo 
 

• O estilo não se refere ao carro, mas a elegância do drift. Tração suave, ritmo agressivo e a alto 

comprometimento são recompensados. 

• O Júri estará procurando uma iniciação positive para a primeira curva, transições fluidas com correções 

mínimas de direção ou angulo ao longo do percurso. 

• Total comprometimento ao acelerar ao longo do percurso ou ao se aproximar de paredes e pontos de 

pontuação e um ritmo forte em todo o circuito 

• A abundância de fumaça e ruido dos pneus também ajuda. 

Rapidez 
 

• Não é uma corrida, mas a velocidade e vital para uma boa qualificação no drift. 

• A velocidade e um dos critérios mais objetivos, e geralmente e medido por meio de uma “speed trap” 

no início da primeira curva. 

• A velocidade também pode ser monitorada pelo olho, subjetivamente pelo júri ao longo do percurso. 

Penalização 
 

• Pilotos podem perder pontos por não manter o drift correto, Segundo a avaliação do júri 

• Pilotos também podem ter pontos deduzidos durante a qualificação pela perda momentânea do drift, 

queda entre uma e três rodas do circuito ou a linha errada. 

• E possível marcar um zero definitivo para a prova se o piloto parar completamente de driftar, girar (over 

spin), tirar as quatro rodas da pista ou travar e não puder concluir a corrida. 

  

http://www.atcm.org.mz/
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Regras Gerais 
Condições para as Provas 
 

• ABS e Traction Control não serão permitidos. 

• As condições climatéricas do evento serão anunciadas no dia do evento via os canais do ATCM. Os 

pilotos têm que estar preparados para possível competição na chuva e de noite. 

• O desgaste do combustível e pneus estará activa e por cada prova os pilotos terão o direito de trocar 

e abastecer uma vez nas boxes, se os pneus excederem os 40% de desgaste. 

• Será penalizado quem exceder o limite de velocidade antes do local de aceleração. Haverá uma 

tolerância de 5Km/h 

• Os lobbies serão limitados de acordo com as restrições da prova. 

• Cada piloto que se desconectar no momento da corrida, terá 5 minutos para se reconectar e repetir a 

volta. Isto só será permitido uma vez por cada estágio da prova. 

• Os hosts dos lobbies serão somente users identificados pelo ATCM. Não será permitido o host dos 

lobbies da competição por outros users que não sejam identificados pelo ATCM. 

• Haverá um júri presente em todos os estágios das competições 

• A informação de cada prova será anunciada atempadamente pelos canais do ATCM. 

• Os pilotos deverão se juntar pelo menos 30 minutos antes em cada lobby para garantir que não tenham 

problemas de conectividade 

Grupos 
 

• Uma vez que as provas serão online e dadas as limitações da Xbox os pilotos serão divididos em 

grupos de 16 que correrão entre si a cada prova. 

• Se houver mais que 16 pilotos, serão criados novos grupos para acomodar 16 pilotos no total 

• No final de cada prova, os 3 melhores pontuados pilotos irão subir para o Grupo acima. (Ex: os top 3 

do grupo B sobem para o Grupo A). E os piores 3 pilotos de cada grupo descem para o grupo inferior 

(Ex: os piores 3 do Grupo A descem para o Grupo B). 

 

 

 

http://www.atcm.org.mz/
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Pontuações da Qualificação 
 

• Cada piloto terá direito a duas voltas de qualificação. 

• No final o piloto levara a melhor pontuação das duas corridas feitas 

• A posição da qualificação dará pontos extras na pontuação final da competição, variando entre +6 a 

+1 ponto como ilustra a tabela abaixo 

 

Posição Pontos de qualificação 

1 6 

2 5 

3 4 

4-8 3 

9-12 2 

13-16 1 

 

Pontuações e Grelha das batalhas 
 
Nas batalhas depois da qualificação, as grelhas serão organizadas de maneira que. O piloto com mais pontos 

corra com o piloto com menos pontos como ilustra o esquema abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição final depois do final das batalhas ira determinar a pontuação do piloto de acordo com a tabela abaixo 

 

http://www.atcm.org.mz/
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Posição Pontos de Batalha 

1 100 

2 80 

3 64 

4-8 48 

9-12 32 

13-16 16 

Pontuação Final 
 

A pontuação final de um piloto será a soma da pontuação da sua posição na qualificação mais a soma da sua 

posição final apos as batalhas. (Ex 1o lugar na qualificação e 1o lugar nas batalhas = 106 pontos). 

 

Reclamações 
 

• Caso haja alguma reclamação a mesma tem que ser enviada pelos canais do ATCM para revisão 

• Não serão aceites apelos de reclamação fora dos canais do ATCM para o efeito 

• Aconselhamos a todos os pilotos a gravar os replays das suas provas 

• Reclamações após uma prova terão que ser enviadas para o email do ATCM asn@atcm.org.mz  até 

as 12h do dia seguinte 

• O email devera conter o formulário de reclamações devidamente preenchido e com o máximo detalhe 

possível 

• Terá que estar acompanhado também pelo vídeo do momento da reclamação para fácil análise da 

autoridade competente. 

• Após a análise das reclamações, os resultados finais poderão ser ajustados consoante a necessidade 

do resultado da análise da reclamação. 

 

 

 

 

 
 

CAMPEONATO 
 

http://www.atcm.org.mz/
mailto:asn@atcm.org.mz
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• Cada campeonato terá 6 provas e o vencedor será o piloto que tiver somado o maior número de pontos 

no conjunto de todas as provas. 

• As pistas serão anunciadas na semana antes da prova para dar chances iguais a mesmo tempo de 

treinos. 

• Desistências frequentes que não sejam informadas poderão resultar em expulsão de campeonato. 

• Mesmo que uma corrida não esteja a correr bem para si, tente continuar. Pilotos que constantemente 

tenham “DNF” poderão ser expulsos do campeonato.  

 

CASOS OMISSOS 
 

A comissão Desportiva do A.T.C.M reserva o direito de decidir sobre todos os pontos não presentes neste 

Regulamento particular baseando-se no Regulamento Desportivo da FIA, no Código Desportivo Internacional, 

em vigor que serão analisados e decididos pelo colégio de comissários Desportivos. 
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