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O CODY (Comitê Disciplinar da KMKZY), no 
uso de suas atribuições, apresenta o 

Regulamento referente KMKZY e-SPORTS 
2022 

 
REGULAMENTO DESPORTIVO KMKZY E-SPORTS 

 - RESOLUÇÃO 001-2022 

 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 1º. O evento de automobilismo virtual tem como organizador e promotor a KMKZY 
Sports em parceria com a Driving Academy, visando integrar os pilotos de automobilismo 
virtual e premiar os melhores colocados, conforme descrito neste regulamento. Os pilotos 
participantes deverão pautar-se pelo espírito esportivo, de camaradagem e de boa-fé. 

§1º Cronograma 

• 19h40 – Briefing 
• 20h00 - Qualificação (20 minutos) 

o 20 até 14 minutos: Classe Petrobras de Marcas 
o 12 até 6 minutos: Stock Car 
o  5 até o final AJR 

• 20h20 - Largada 
• 23h25 - Entrevistas (3 primeiros cada classe) 

§2º Documentação Oficial 

Serão considerados oficiais: 

• Regulamento do evento 
• Briefing do evento 
• Comunicados realizados pela Staff/Direção de prova através dos canais oficiais 
• Resultados de prova publicados no site 

§3º Participação 
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O participante deve utilizar no simulador o mesmo nome que utiliza em seu cadastro no 
site da KMKZY e-Sports. Cada carro poderá ser pilotado por um único piloto ou por uma 
equipe. 

Não serão permitidos apelidos ou codinomes nos cadastros e nas sessões online. 

Caso não exista mais de 3 pilotos inscritos na categoria até um dia antes da corrida, a 
categoria será removida e os pilotos poderão trocar para a categoria com maior volume. 

Art. 2º. Briefing 

§1º A participação no briefing é obrigatório por pelo menos 1 membro da equipe. O 
membro da equipe participante pode ser qualquer um, desde que inscrito na equipe no 
sistema da KMKZY e-Sports. 

§2º Durante o briefing poderão ser convencionadas mudanças para uma melhor prática 
da corrida.  

§3º Será enviado um Briefing Online através dos canais oficiais de comunicação da KMKZY 
com os pilotos. 

§4º O briefing ao vivo serve como ferramenta de debate de pontos específicos da prova e 
possível alteração de alguns destes pontos. 

§5º A pista não será fechada durante o período de Briefing 

§6º O briefing será realizado no Discord da KMKZY e-Sports 

§7º A não participação no Briefing não implica em punição, mas remove o direito de apelar 
contra uma decisão desportiva. 

Art. 3º. Qualificação 

§1º A qualificação será dividida em duas fases: 

Fase 1: GT3. Primeiramente, os carros de GT3 irão para a pista visando 

registrar seus tempos. Ao restar 8 minutos, será dada a bandeira quadriculada 

para os carros. Ou seja, os pilotos não podem mais abrir voltas. 

- O piloto poderá abrir volta faltando até 8:01 para o final da volta  

- Aqueles que não estiverem em volta rápida aberta durante o período, deverão retornar 

ao box imediatamente.  
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- Pilotos que abrirem volta até 8:01 devem completar suas voltas e voltar aos boxes. 

- Qualquer piloto da classe GT3 que estiver na pista faltando 5:00 para o final da 
classificação será penalizado com a desclassificação da classificação e terá de largar na 
última posição 

Fase 2: LMP1. Os carros da classe LMP1 podem sair do box quando estiverem restando 
07:00 para o final da qualificação. 

Os carros da classe LMP1 podem permanecer na pista até a virada da sessão. 

§2º A sessão de classificação somente será reiniciada em caso simultânea de cinco pilotos 
ou do servidor geral. Neste caso, será aderido o procedimento padrão de bandeira 
vermelha em caso de problemas técnicos. 

§3º Caso mais de 75% da sessão classificatória já tenha sido realizada e aconteça uma 
queda de servidor, a sessão é considerada encerrada. O resultado considerado será o 
determinado nos 30 segundos anteriores à queda. 

§4º Não haverá reinício de sessão devido a queda de pilotos. Os pilotos que caírem dever 
retornar durante o período de Warmup. 

§5º Pilotos que estiverem cumprindo sansões de pontos na carteira e estiverem 
impedidos de realizar a sessão classificatória, podem ir para a pista mas não podem 
registrar volta rápida. Caso registrem, serão obrigados a largar de box. 

§6º As regras de conduta permanecem as mesmas. As infrações terão penalizações 
diferentes, devido ao teor de importância da sessão. 

§7º Desrespeitar bandeira azul durante classificação: Perda de 3 posições no grid de 
largada 

§8º Causar incidente durante classificação: Perda de 3 posições durante a largada. 

Art. 4º. Warmup 

§1º Não haverá reinício de sessão devido a queda de pilotos. 

Art. 5º. Regras do Servidor 

§1º Inserir Print das Condições do Host. 

Art. 6º. Regras de Conduta 

§1º Largada 

§2º Os eventos serão constituídos de largada lançada após saída do safety car.  
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§3º É obrigatório manter a linha dentro dos colchetes da pista. Na ausência dos colchetes, 
será determinado em Briefing os espaços que devem ser ocupados. 

§4º O piloto que sair do espaço das filas antes da largada, terá queimado a largada e 
receberá punição de Drive Through. 

§5º É obrigatório o uso de pit-limiter durante o procedimento de largada e relargada. A 
não utilização do pit-limiter durante o procedimento de largada acarretará punição de 
Drive-Through. 

§6º O piloto que optar largar de box ou largar de box por decorrência de penalização, 
deverá partir após a passagem do último carro sob a linha de início/chegada. 

§7º O piloto deve ficar no máximo 1 carro de distância do carro a frente no momento da 
largada. O não cumprimento desta regra acarretará penalização de 5 segundos no 
resultado da prova. 

§8º A largada pode ser adiada em decorrência do não cumprimento das regras acima por 
grande parte do grid, de forma que não exista um alinhamento adequado na largada. 

Art. 7º. Incidentes 

§1º Toque na traseira: 

a) O piloto que acertar a traseira de outro piloto e ocasionar um incidente com danos, 
seja de perda de tempo ou danos nítidos no carro, será penalizado com Drive 
Through. 

b) Em casos em que o piloto da frente esteja exageradamente fora da velocidade ou 
realize uma redução de velocidade brusca fora do padrão da pista, o piloto que 
ocasionou o toque não será penalizado. 

c) A reincidência deste tipo de incidente, resultará em penalização de Stop and Go 
de 10 segundos. 

 

§2º Invadir a linha do oponente: 

a) O piloto que invadir o espaço do oponente e tirar seu espaço na pista, receberá a 
penalização de Drive Through. 

b) A reincidência deste tipo de incidente, resultará em penalização de Stop and Go 
de 10 segundos. 

 

§3º Retorno inseguro para a pista: 

a) Mudança de linha 2x em defesa de posição 
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b) Atitude anti-desportiva: Estes lances são considerados inadmissíveis e ferem a 
esportividade do evento. Sempre penalizados com a desclassificação imediata do 
carro, considerado bandeira preta. O mesmo deve ir até os boxes no prazo de até 
3 voltas e abandonar a prova. 

 
c) O piloto que não cumprir o requisito de ir até o box após a aplicação de bandeira 

preta, será expulso do servidor e seu retorno não será permitido. 
d) Incidentes onde não houver apenas o prejuízo da troca de posições e perda 

considerável de tempo, será aplicada apenas a devolução de posição. 

 

§4º Batidas intencionais:  

a) Ficará sujeito a penalizações do Simulador; 

 

§5º Incidentes do próprio simulador 

a) Penalizações de Slow Down devem ser aplicadas fora do traçado ou de forma que 
não interropam gravemente o fluxo da prova. Pilotos que não cumprirem tal 
demanda, serão penalizados com Drive Through. 

Art. 8º. Canais de Comunicação 

§1º Comunicação com a direção de prova: 

a) Chat de Voz: Será permitido comunicar um piloto a frente com relação a 
aproximação e bandeira azul. É possível enviar até 2x a mesma mensagem. A 
comunicação permitida é a seguinte: "Fulano, bandeira azul".  

b) Chat de Texto: É permitido utilizar o chat de texto para envio de mensagem 
relacionadas a notificações de movimentação na pista. Exemplo: Pass Left, Pass 
Right. Não é permitido envios de qualquer outro cunho. 

§2º A utilização de chat de voz ou texto para mensagens diferentes do convencionado 
para bandeiras azuis, acarretará nas seguintes sanções: 

a) Remoção do chat de voz ou áudio durante o evento. 

§3º A utilização de chat de voz ou texto para direcionar ofensas, acarretará as seguintes 
punições: 

a) Será considerado conteúdo ofensivo conforme decisão da Direção de Prova. 
b) - 3s no tempo final de prova + remoção do chat de voz ou áudio durante o evento 
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Art. 9º Pintura 

§1º É de expressa responsabilidade do piloto entregar as pinturas até a data limite. Em 
caso contrário, o mesmo utilizará as pinturas padrões do evento. 

§2º Não é permitido a utilização de qualquer vulgaridade ou exposição de cunho 
político nas pinturas dos carros. 

§3º É necessário manter os patrocinadores do evento presentes nos pontos indicados 
pelo template. Caso contrário, a pintura não será aceita. 

Art. 10º. Dados 

§1º Todos os pilotos participantes deverão ter instalados em suas máquinas a ferramenta 
ACTI instalada, para captação dos logs de telemetria.  

§2º Estes logs servirão como anti-cheater para a Direção de prova examinar se existe 
alguma irregularidade no comportamento do carro do participante ou equipe. 

§3º Será de obrigatoriedade dos cinco primeiros enviar estes arquivos no espaço #logs.  

§4º Somente a direção de prova terá acesso a estes arquivos, considerando que envolvem 
informações de acerto de carro e pilotagem. Sua utilização será única e exclusivamente 
feita para verificar a legalidade na performance dos pilotos. 

 

Art. 11º. Pit Stops 

§1º É de responsabilidade do piloto sair em momento seguro do pit-stop. Saída inseguras 
que gerem incidente ou risco de incidente serão passíveis das seguintes punições: 

a) Causar incidente na linha de rolagem do pit-stop após sair: 5 segundos no 
resultado final de prova 

b) Causar incidente na entrada do box: A punição será a mesma aplicada em 
incidentes normais e será dependente do tipo de infração que originou o acidente. 

c) Causar incidente na saída do box: A punição será a mesma aplicada em incidentes 
normais e será dependente do tipo de infração que originou o acidente. 

§2º Os pilotos devem respeitar a linha de saída de box. Caso o piloto desrespeite a linha 
de saída de box e consequentemente gere um incidente, receberá punição adequada 
com a infração "Invadir o espaço do oponente". 

§3º No caso de um dos pilotos saírem próximos no pit, deve sair na frente aquele que 
estiver na frente no Relative no momento da saída.  

§4º Em caso de incidente, será penalizado o piloto que não tiver respeitado a regra acima. 
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Art. 12º. Safety Car 

§1º A corrida terá a possibilidade de bandeiras amarelas e intervenção do Safety Car. A 
decisão da aplicação ou não do Safety será da Direção de Prova, conforme os seguintes 
critérios: 

a) O Safety Car será controlado por um humano e não é permitido ultrapassá-lo sem 
a devida permissão. 

b) Acidente generalizado em largadas ou relargadas atingindo mais de 4 carros e 
causando grandes danos. 

c) Acidentes durante a prova que atinjam 3 ou mais carros causando graves danos. 
d) Qualquer indício de manipulação do Safety Car será enquadrado como "Atitude 

antidesportiva" e acarretará na desclassificação de todos envolvidos no incidente. 
e) As relargadas serão feitas em fila única, salvo exceções acordadas pela Direção de 

prova. Os pilotos devem alinhar atrás do carro que vai a frente. O não 
cumprimento desta regra, implicará em penalização de Drive Through. 

 

Art. 13º. “Lucky Dog” 

§1º O grid será realinhado durante o processo de relargada. O. Carros que estiveram fora 
de posição, deverão ultrapassar o Safety Car e realinhar na última posição do grid. 

 

Art. 14º. Regras de Bandeira e Penalizações do Simulador 

§1º Bandeira Azul - Não é necessário respeitar a bandeira azul no evento seja para carros 
da mesma classe ou para carros de classe diferente.  

§2º Bandeiras do Simulador - Penalizações aplicadas pelo simulador não serão 
removidas pela Direção de prova do evento 

§3º Somente será necessário respeitar bandeira para carros da mesma classe, na última 
meia hora. 

§4º O piloto que não respeitar a regra de bandeira azul na última meia hora de prova 
receberá as seguintes punições: 

a) Drive Through em caso de longo período intervindo na performance do carro que 
está uma volta na frente, sem incidente ou perda de posição. 

b) Stop and Go de 10 segundos em caso de longo período intervindo na performance 
do carro que está uma volta na frente, causando incidente ou perda de posição 



 
 

8 

 

 

Art. 15º. Finalização do Evento 

§1º Após o final da corrida, os pilotos não devem apertar ESC assim que cruzarem a linha.  

 

Art. 16º. Protestos 

§1º Incidentes pós corrida devem ser enviados através do formulário de Protesto a partir 
de 30 minutos após o final do evento e até 24hs após o final do evento. 

§2º Protestos preenchidos da corrida serão descartados 

§3º Só podem protestar incidentes pilotos diretamente envolvidos 

 

Art. 17º. Questões Técnicas 

§1º É obrigação única e exclusivamente do participante garantir o funcionamento pleno 
de seu equipamento para participação no evento. A KMKZY e-Sports não tem qualquer 
responsabilidade técnica de suporte durante a organização do evento. 

§2º Em caso de incidentes ocasionados por conta de problemas no equipamento do 
participante, as sansões aplicadas serão as mesmas consideradas em lances normais de 
corrida. 

§3º A reincidência de incidentes frutos de problemas técnicos no equipamento do 
participante, resultarão em penalizações mais pesadas, previstas neste regulamento. 

§4º É evidente que a KMKZY e-Sports buscará os servidores de maior qualidade e 
estabilidade, porém considerando o fator de que estamos lidando com internet e suas 
possíveis oscilações, o melhor caminho é nos resguardarmos para não prejudicar o 
evento e os pilotos participantes. 

§5º Em casos de quedas de servidor que representem queda simultânea de mais de 6 
pilotos do grid de forma simultânea, será dada a bandeira vermelha durante a prova.  

§6º Durante o período de dez minutos, será tentado viabilizar a relargada do evento e 
continuação da corrida. Só será autorizada a relargada do evento se for constatada que 
de fato há estabilidade no servidor, conforme ping. 

§7º Após o retorno do servidor, será feito uma simulação de largada e primeira volta, para 
teste de stress do servidor. Em caso de aprovação, será efetuado o processo de relargada. 
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§8º  Em caso de problemas técnicos durante o início do evento, a janela para tentativa de 
relargada. A partir de 30 minutos de atraso, a corrida terá o seu tempo diminuído 
conforme o tempo atrasado. Ex: 40 minutos de atraso, a corrida diminui de 3h para 
2h20m. 

§9º Em caso de conclusão de mais de 75% da prova, a mesma será considerada encerrada 
e o resultado válido oficial será o resultado da última volta finalizada antes da queda. 

§10º Em caso de menos de 75% da prova, a mesma será considerada adiada e transferida 
para nova data. 

 

Art. 18º. Direção de Prova 

§1º Para notificar um incidente durante a prova, você deve enviar “/rc NOTIFICAÇÃO$". 
Outros tipos de comunicação serão ignorados 

§2º A direção de prova será composta por 1 ou mais diretores e será no formato ativa. Ou 
seja, as penalizações serão aplicadas durante o evento.  

§3º Este modelo é adotado para que tenhamos os esforços máximos em manter a 
resolução oficial durante a realização do evento. Os diretores envolvidos no lance não 
podem estar vinculados com a equipe dos pilotos envolvidos no incidente, trazendo 
maior clareza e imparcialidade para o lance. 

TÍTULO II 

CASOS OMISSOS  

Art. 19º. Em caso de desistência do piloto na participação do campeonato e/ou 
encerramento do servidor/simulador onde será realizado o campeonato, qualquer valor 
pago referente à inscrição não será devolvido, nem integralmente ou parcialmente. 

 

Art. 20º. A duração da prova seguirá as regras definidas pela organização da KMKZY e 
podem ser ajustadas a qualquer momento sem aviso prévio.   

 

Art. 21º. A KMKZY Sports, se exime de toda e qualquer responsabilidade civil ou penal, 
por infrações cometidas pelos participantes ou terceiros, durante as provas. Esta 
responsabilidade será exclusivamente daquele que as tenha cometido, ou seu 
responsável legal, pois este campeonato tem como objetivo único e exclusivo o lazer dos 
participantes. Os casos omissos serão interpretados e resolvidos pelo CODY. 
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Art. 22º. Caso houver adendos ao regulamento supra referido, estes terão validade a 
partir da sua publicação. 
 
Art. 23º. O piloto devidamente inscrito concorda com todo o conteúdo deste 
regulamento a partir de sua publicação oficial em nossos canais de comunicação. 
 
Art. 24º. O conteúdo deste documento é protegido pelas leis e contratos nacionais e 
internacionais no que diz respeito ao direito autoral e aos outros direitos de propriedade 
intelectual.  
 
A KMKZY Sports tem os direitos sobre o conteúdo deste documento a não ser que outro autor esteja 
expressamente indicado. A KMKZY Sports concede ao utilizador o direito de fazer cópias deste documento 
para fins informativos e para a utilização própria e interna do participante; não são concedidos outros direitos 
adicionais de utilização ao utilizador através da prestação deste documento. A criação de cópias, a alteração, 
a divulgação, a publicação, o encaminhamento, a prestação a terceiros e/ou utilização do conteúdo deste 
documento – também de extratos – sem consentimento expresso e por escrito da KMKZY Sports são 
proibidos. O usuário é proibido de registrar quaisquer direitos de propriedade esportiva para o know-how 
apresentado neste documento ou parte deste.   
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