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1 Definição / Generalidade 
 
1.1 O Campeonato Digital de Automobilismo é uma atividade desportiva de lazer e será 

praticado sob a jurisdição da Autoridade Desportiva Nacional da FIA em Moçambique, o 
ATCM. São assim exigidos comportamentos e atitudes corretas por parte dos concorrentes 
e organizadores, respeitando sempre o código de conduta do Clube. 

1.2 As corridas virtuais são uma simulação de uma corrida real e os comportamentos de todos 
os envolvidos devem ser adequados uma vez que são a preparação para o desporto real. 

1.3 A coordenação e aspetos técnicos das provas são assegurados pelo MANING GAMING, na 
qualidade de promotor do Campeonato, em sintonia com o departamento do desporto digital 
do ATCM. 

 
2 Comissão Organizadora 
 
2.1 O departamento de DIGITAL MOTORSPORT do A.T.C.M está sediado no seguinte 

endereço:  
Autódromo do ATCM – Av. Marginal 
Tel.:  +258843600200 
E-mail: digital.motorsport@atcm.org.mz 
 

3 Inscrições 
 
3.1 As inscrições serão feitas online, através do LINK a ser partilhado através dos meios de 

comunicação oficiais. 
3.2 Apenas poderão participar nas provas quem tiver reunidas as condições técnicas 

necessárias para a sua participação. 
3.3 A data limite para a inscrição será 18 de Setembro. 
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4 Descrição Do Campeonato 
 
4.1 O Campeonato terá início no dia 21 de Setembro. 
4.2 A primeira temporada vai ser constituída por 8 etápas (Stages) em 6 localizações diferentes, 

existentes no jogo base. 
4.3 Em cada localização, o concorrente tem o período de 7 dias para efectuar os tempos das 8 

etápas, com o início da primeira etápa a partir das 00:00 horas de Segunda-feira e a 
conclusão terá de ser efectuada até Domingo às 23:59 horas, caso tal não aconteça o 
concorrente não pontuará nessa localização. Caso o concorrente tenha efectuado apenas 
algumas etápas, a pontuação será atribuída, considerando apenas as que foram 
executadas. 

4.4 O concorrente só poderá abandonar o jogo após a conclusão da etápa em execução. Caso 
o concorrente não chegue ao fim da etápa e saia a meio da prova, não poderá repetir nem 
continuar as restantes em falta pois será considerada desistência. 

4.5 Está considerada na organização de cada rally a assistência para manutenção e reparação 
dos carros, no seguinte modelo: 

o Final da 3ªetapa (30min); 

o Final da 6ª etapa (30min) 

4.6 Neste campeonato serão utilizados carros do Grupo A. A utilização do carro na primeira 
etapa, obriga a utilização do mesmo para as restantes do campeonato 
 

4.7 O campeonato de Rally digital Dirt RUSH seguirá o seguinte modelo: 
4.7.1 6 Localizações 
4.7.2 8 Stages por Localização 
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5 Sistema De Pontuação 
 
5.1 Neste Campeonato existirão três tipos de pontuação 

5.1.1 Pontos por Tempo Geral: Tem por base o acumulado do tempo das 8 etápas 
5.1.2 Pontos por Completar Cada Etápa(Stage): Tem por base a participação e conclusão 

de cada etápa; 
5.1.3 Pontos pelo melhor tempo na Power Stage (Etapa Especial):. A etápa especial é a 

última etápa de cada localização. 
 

Pontos por Tempo Geral  
Etapa 
Especial 

     
Pos PTs  Pos Pts 
1st 25  1st 3 
2nd 21  2nd 2 
3rd 18  3rd 1 
4th 16    
5th 14    
6th 12  1st 
7th 10  2nd 
8th 9  3rd 
9th 8    
10th 7    
11th 6    
12th 5    
13th 4    
14th 3  

 

 
15th 2    
16th 1    
17th 0    
18th 0    
19th 0    
20th 0    
     
Ponto por Etapa 1    
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6 Dicas Do Jogo 
 
6.1 Na área de manutenção repara o carro e muda os pneus. Pode se verificar as partes 

danificadas do carro pois o jogo apresenta um ponto de exclamação amarelo ou vermelho 
conforme a gravidade dos danos no carro, caso a severidade dos danos seja muito elevada, 
ter em atenção o tempo que cada elemento danificado gasta a reparar, pois cada período 
de manutenção tem tempo limitado 

6.2 Phil Mills é o co-piloto, e ele fornece ao piloto as informações de cada stage, e as 
informações que ele fornece são muito importantes, portanto deves estar atento aos vários 
avisos que ele dá 

6.3 Quando ele diz 50, 80, 120 isto é a distância para a próxima curva 
6.4 A cada curva que ele anuncia é associado um número, por exemplo “Left 3” esse número 

demonstra quão apertada vai ser a próxima curva, quanto menor o número, mais deves 
travar para conseguir fazer a curva sem sair do trilho 

6.5 Por vezes ele diz ´´keep left´´, ´´keep right´´ ou ´´middle´´ e isto é associado a um salto, em 
que pode existir algum obstáculo à frente, por isso ele diz para te manteres à esquerda, no 
meio ou à direita 

6.6 ´´Caution´´ e ´´Danger´´ Quando o co-piloto nos dá esta informação é porque existe uma 
curva que não se vê, ou que é apertada, ou ainda que é junto a uma colina ou ponte, por 
isso deves ter algum cuidado extra. 

6.7 ´´Cut´´ ou ´´Dont Cut Left/right´´ Este é para informar se é seguro cortar uma curva ou não, 
porque existe um obstáculo à esquerda/direita 

6.8 Para alem do Grupo do Clube do Campeonato também haverá um clube onde poderás fazer 
os treinos antes de ires directo ao Campeonato, podes aderir a esse clube, no entanto nota 
que esta ira começar sempre alguns dias antes do que começara o de Campeonato.  
 

 
7 Tuning Ou Setup De Carros 
 
7.1 O Tuning ou setup de carros é permitido e aconselhamos os setups fornecidos pelo Youtube 

GTR  
Technical neste link. 

 
8 Premiação 
 
8.1 A organização do campeonato premiará os três primeiros classificados no final do 

Campeonato. 


