
 Gran Turismo Sport / Temporada 2020 
Da denominação e participação 

  
1.1. O evento 6 Horas de Le Mans Gran Turismo Brasil 
 Gran Turismo Sport / Temporada 2020, organizado pelo site Gran 
Turismo Brasil, será disputado entre pilotos virtuais brasileiros, ou 
estrangeiros, a critério da organização, na forma deste regulamento. 
 
1.1.1. Para disputar o evento, os pilotos deverão atender a todos os 
critérios e condições definidos no site oficial do GTBR antes do início do 
campeonato. 
 
1.2. O site Gran Turismo Brasil detém todos os direitos relacionados à 
competição e seus membros organizadores são os responsáveis pela 
organização, realização e elaboração do regulamento do campeonato. 
 
2. Da organização do campeonato e do sistema de disputa.  

O referido Campeonato será disputado utilizando-se o simulador Gran 

Turismo Sport, da empresa Sony Computer Entertainment, para o console 

Playstation 4, da mesma empresa. 

 
2.1.2. O circuito que será utilizado no evento será La Sarthe com 
Gincanes. 
 
2.1.3. O veículos a serem utilizados neste evento 
  

Gr1: Audi R18 2011 TDI (Audi Sport Team Joest) 

Gr3: Audi R8 LMS 2015 (Audi Sport Team WRT) 

 
2.2. O sistema de disputa adotado serão os de corrida online e corrida 
por tempo determinado, por meio do uso de salas privadas disponíveis 
no ambiente online da PSN pela GTBR Gran Turismo Brasil, criadas 
especificamente pela organização para a realização do evento. 
 
2.2.1. Cada equipe terá um carro do grupo Gr1 e um carro do grupo Gr3.  

 

2.2.1.2. Todos os carros do grupo Gr3 deverão obrigatóriamente ter faróis 
amarelos. 
 
2.2.2 As 17.30hs do dia 24/10 teremos a tomada de tempo com os 14 
pilotos inscritos para bateria 01. Terão 07 pilotos com carros do grupo Gr1 
e 07 pilotos com carros do grupo Gr3. Estes serão agrupados no grid de 
acordo com o tempo e o grupo de carro que estará pilotando. Os carros do 



grupo Gr1, serão alinhados a frente dos carros do grupo Gr3. O Gr1 
apenas será alinhado atrás do Gr3, se o piloto não observar a janela de 
entrada de testes conforme regra 2.2.5.1. 
 

2.2.2.1 Formação das Baterias. A partir do momento de definição das 
Equipes e seus respectivos números, as equipes poderão definir os pilotos 
que irão disputar levando-se em conta a categoria que irá disputar, pois 
baterias serão configuradas da seguinte forma: 

 

2.2.2.1.2. Bateria GTBR 1 e GTBR 2 serão formadas por 7 pilotos com 
carros Gr1, e 7 Pilotos com carros Gr3. 

 

2.2.2.1.3. Bateria GTBR 3 serão formadas por carros exclusivamente Gr1. 

 

2.2.2.1.4. O Grid Inicial da bateria GTBR 3 levará em conta a pontuação 
parcial da equipe na somatória das baterias GTBR 1 e GTBR 2 e em caso 
de empate com outra equipe, será considerado o confronto direto nos 
resultados obtidos com o carro Gr1 e consequentemente Gr3. 

 

2.2.2.1.4.1. Se após as análises do item 2.2.2.1.4 ainda assim permanecer 
em igualdade os dois pilotos serão colocados de forma aleatória para 
última bateria, a bateria GTBR 3 levando-se em conta a posição mais 
aproximada do grid. 

 

2.2.3. Cronograma: 
Dia 24/10/2020 
17:30 hs Abertura da sala Oficial 6Horas GTBR01 
17:40 hs Fim da janela de entrada dos pilotos para testes.  
17:50 hs Tomada de tempo. 
18:05 hs Inicio da Bateria 01. 
19:40 hs Final da Bateria 01. 
19:55 hs Abertura da sala Oficial 6Horas GTBR02 
20:05 hs Fim da janela de entrada dos pilotos para testes.  
20:15 hs Inicio da Bateria 02. 
21:50 hs Final da Bateria 02. 
22:05 hs Abertura da sala Oficial 6Horas GTBR03 
22:15 hs Fim da janela de entrada dos pilotos para testes. 
22:25 hs Inicio da Bateria 03. 
 
 



Cronograma – Continuação... 
Dia 25/10/2020 
00:00 hs Final da Bateria 03. 
00:30 as 12:00hs Janela para registrar recursos. 
 
Dia 26 e 27/10/2020 
Janela para Análise de Recursos. 
 
Dia 28/10/2020 
21:00 Divulgação da Equipe Campeã das 6 Horas de Le Mans 2020 
  
2.2.4. Os Pilotos participantes não deverão abandonar o evento mesmo 
que esteja em grande desvantagem. Temos apenas 14 oportunidades e 
as equipes e pilotos inscritos deverão cumprir todo cronograma acima 
descrito. A equipe ou piloto que abandonar o evento, poderá entrar na lista 
negra de pilotos barrados de eventos GTBR. Vale a pena lembrar que 
muitos outros pilotos demonstraram interesse para participar do evento e 
que devido ao número limitado de pilotos participantes não puderam 
participar. Desta forma, consideramos anti ético o piloto que se inscreve e 
abandona o evento, desrespeitando todos os outros pilotos que desejam 
participar assim como desrespeito a todo trabalho realizado pela 
organização. 
 
2.2.4.1. Escala de Pilotos. Cada equipe deverá comunicar a organização 
até domingo dia 18/10/2020 a escalação dos pilotos que irá correr a bateria 
01, bateria 02 e bateria 03. 
 
2.2.4.2. Conexão e Travamento. Caso para a administração fique nítido 
que um piloto tem problema de conexão, lag ou mesmo travamento, a 
organização do evento poderá retirar o piloto da disputa.  
 
2.2.4.3. Testes de Largada. Serão realizados apenas dois testes de 
largada, e o piloto que travar na segundo teste irá obrigatoriamente largar 
na última posição do grid. 
 
2.2.5. Atrasos: A organização não poderá aguardar por pilotos que não 
cumprirem o horário determinado, desta maneira é obrigatório que todas 
equipes inscritas cumpram os horários estipulados no cronograma. 
 
2.2.5.1. Todas as baterias os pilotos que não entrarem até o fim da janela 
de entrada para testes, irão largar no fim do grid e terão 1 volta descontada 
no número total de voltas em sua bateria.  
 
 
 



2.2.5.2. As salas não irão atraso na programação salvo raras exceções em 
virtude de dificuldades técnicas ou outras. Toda vez que uma sala for 
aberta, todos os pilotos receberão o aviso no grupo de whatsapp de sua 
respectiva sala. 
 
 
2.2.6. Horário das pistas. 
Bateria 01 – 07.00 hs Tempo Aberto 
Bateria 02 – 11:00 hs Tempo Bom 
Bateria 03 – 15:00 hs Tempo Aberto 
 
2.2.6.1.Calculo de voltas: Neste evento não teremos o calculo de voltas 
como nas edições da 6 Horas do GTBR de 2018 e 2019. 
 
2.2.6.2. Posições de Chegada: Neste evento a equipe pontuará de 
acordo com a posição de chegada em cada bateria, e a equipe campeã 
será aquela que mais somar pontos na somatória das 3 baterias. 
 
2.3.7. Configuração das Salas 
As salas deverão seguir os critérios descritos abaixo: 
– Tipo de Corrida: Corrida de Resistencia 90 Minutos 
– Propriedade fixa da sala: Não 
– Num. Máximo de Participantes: 14 
– Largada: Largada no Grid 
– Grid de Largada: Mais rápido em primeiro. 
– Turbo: Desligado 
– Ajustes: Proibido 
– Força de Cone de Aspiração: Real 
– Danos Visíveis: Desligado 
– Danos Mecânicos: Pesado 
– Desgaste dos Pneus: 7x 
– Consumo de Combustível: 3x 
– Combustível Inicial: Padrão 
– Redução de Aderência: Real 
– Atraso na Chegada: 180 seg. 
– Equilíbrio de Desempenho: Desligado 
– Classificação Máxima de Pneu: Sem Limite 
– Restrições Padrão: Sem Limite 
– Fantasma Durante Corrida: Nenhuma 
– Penalidade por Atalho: Forte 
– Penalidade por Colisão em Mureta: Nenhuma 
– Controle de Colisão em Muretas: Padrão 
– Penalidade por Contato Lateral: Desligado 
– Corrigir curso do veículo após colisão em mureta: Desligado 
– Reposicionar carros que saem da pista: Desligado 
– Regras de Bandeira: Ligado 



– Assistência de contraesterço: Proibido 
– Gerenciamento de estabilidade ativo: Proibido 
– Assistência de linha de direção: Proibido 
– Controle de Tração: Proibido 
– ABS: Sem Limite 
– Piloto Automático: Proibido 
 
2.3.8. Participação nas Baterias por Equipe: Não poderão o mesmo 
piloto da equipe disputar duas baterias. Serão 3 baterias e todos os 3 
pilotos terão de disputar uma em cada uma. 
 
2.3.8.1. Pintura das Equipes. Cada equipe terá de elaborar a pintura de 
seu carro, e todos os 3 carros da cada equipe deverão deverão ser 
uniformes com pinturas iguais, apenas com numerações e detalhes 
diferentes. 
 
2.3.8.2. Adesivos Obrigatórios. A organização do campeonato se 
reserva ao direito de exigir que TODOS OS CARROS, contenham os 
adesivos obrigatórios, e FACILMENTE VISÍVEIS e que serão 
disponilizados por um membro da administração. A inserção dos adesivos, 
não é proforma, desta maneira os adesivos tem que estar em bom 
tamanho e FACILMENTE VISÍVEIS. 
 
2.3.8.2.1. É responsabilidade da equipe e do piloto, procurar o membro da 
administração apontado para conseguir os adesivos disponibilizados e 
colocar no layout do carro. 
 
2.3.8.2.2. Os adesivos obrigatórios são: 
- Bright Polish; 
- Logo do Gran Turismo Brasil; 
- Logo da Audi; 
 
2.3.9. Pit Stop: O uso do Pit Stop será livre. Desta forma cada piloto 
poderá definir sua estratégia. 
 
2.4.0. Pneus: A escolha dos pneus será permitida entre os compostos 
Corrida Supersuave a Corrida Duro. 
 
2.4.1. Campeão: Será declarada equipe campeã, aquela que obtiver a 
maior número pontos na somatória das baterias. 
 
2.4.2.Pontuação: 
As pontuações para a bateria 1 e 2 para bateria 3 serão distintas. 
 
 
 



2.4.3. Baterias 1 e 2: 
Gr1 – P1 – 7 Pontos   Gr3 – P1 –7 Pontos 
Gr1 – P2 – 6 Pontos   Gr3 – P2 – 6 Pontos 
Gr1 – P3 – 5 Pontos   Gr3 – P3 – 5 Pontos 
Gr1 – P4 – 4 Pontos   Gr3 – P4 – 4 Pontos 
Gr1 – P5 – 3 Pontos   Gr3 – P5 – 3 Pontos 
Gr1 – P6 – 2 Pontos   Gr3 – P6 – 2 Pontos 
Gr1 – P7 – 1 Ponto   Gr3 – P7 – 1 Ponto 

 
2.4.4. Bateria 3: 

Gr1 – P1- 14 Pontos    Gr1 – P8 – 07 Pontos 
Gr1 – P2- 13 Pontos    Gr1 – P9 – 06 Pontos 
Gr1 – P3- 12 Pontos    Gr1 – P10 – 5 Pontos 
Gr1 – P4- 11 Pontos    Gr1 – P11 – 4 Pontos 
Gr1 – P5- 10 Pontos    Gr1 – P12 – 3 Pontos 
Gr1 – P6- 09 Pontos    Gr1 – P13 – 2 Pontos 
Gr1 – P7- 08 Pontos    Gr1 – P14 – 1 Pontos 

 
3. Das condições de participação no campeonato 

3.1. Para estar apto a participar do campeonato, o piloto deverá dispor, no 
mínimo, dos seguintes equipamentos e condições: 
 
3.1.1. 1 console Playstation 4 atualizado com a último firmware disponível; 
 
3.1.2. 1 joystick ou volante que funcione com o console; 
 
3.1.3. 1 televisor compatível com o console; 
 
3.1.4. Uma boa conexão com a rede mundial de computadores (internet) 
que permita o acesso à Playstation Network (PSN) e a participação nas 
corridas online do Gran Turismo Sport sem prejudicar a conexão das salas 
criadas para a disputa. 
 
3.2. Os pilotos são exclusivamente responsáveis pelo funcionamento dos 
equipamentos que garantam sua participação no campeonato, isentando 
o GTBR, nesse sentido, de qualquer responsabilidade quanto a 
disponibilidade do piloto para participar das baterias. 
  

4. Das regras de conduta e condução durante as corridas online 

4.1. As regras detalhadas de condução dos pilotos durante as baterias 
online serão divulgadas à parte no documento denominado Estatuto do 
Piloto GTBR, a ser divulgado oportunamente no site da comunidade. 
 
 
 
 



5. Das penalidades 

5.1. Será publicado conjuntamente com o Estatuto do Piloto GTBR normas 
detalhadas acerca das situações que originarão penalidades aos 
participantes do campeonato em caso de descumprimento das regras 
relativas ao evento. 
 
5.2. Embora o sistema de validação das voltas seja o do próprio simulador, 
a organização deste campeonato se resguarda ao direito de poder 
sancionar o piloto, inclusive com a pena de desclassificação da corrente 
etapa ou mesmo do campeonato, caso seja detectada qualquer atitude 
antidesportiva durante as corridas online, que gere ou não vantagem ao 
respectivo piloto. 
 
5.3. De igual forma, a organização deste campeonato se resguarda ao 
direito de poder sancionar o piloto, inclusive com a pena de 
desclassificação do evento, caso seja detectada qualquer outra 
irregularidade durante a realização das baterias, como por exemplo uso 
de códigos para burlar a programação original do simulador, ou uso 
proposital de uma falha do jogo para obter vantagem. (Ex: corte de 
caminho para entrada dos boxes, corte de gincane, corte de zona de pista, 
mesmo em condições que o próprio jogo lhe aplique penalizações.) 
 
5.4. ATENÇÃO PENALIDADES DO JOGO: Tendo em vista que alguns 
trechos e penalidades em pista podem levar a vantagens indevidas para 
alguns pilotos, a administração irá observar os pilotos que fizerem uso 
deste artíficio e pilotos que tiverem penalidade recorrentes, e observando 
alguma possível vantagem indevida, a administração poderá neste caso 
penalizar o piloto em uma ou mais posições no grid final da bateria sem 
direito de contestação por parte da equipe ou piloto. 
 
5.4.1. Lembramos que o objetivo do Gran Turismo Brasil é o 
entretenimento, diversão sadia e amizade acima de tudo, porém 
infelizmente temos presenciado pilotos utilizando-se de artifícios e falhas 
do jogo para a conquista de preciosos segundos. Estas atitude são 
reprováveis no Gran Turismo Brasil e não iremos hesitar em utilizar a regra 
5.4 para penalização do piloto em caso de suspeita recorrente. Para o 
Gran Turismo Brasil a disputa sadia tem que acontecer com ética e dentro 
da pista. 
 
5.4. Para fins do 6 Horas de Le Mans Gran Turismo Brasil, são 
considerados tipos de penalidade aplicáveis aos pilotos: 
 
5.4.1. Advertência, para as faltas consideradas leves e cuja ocorrência 
tenha sido a primeira; 
 



5.4.2. Subtração de  número de volta ao número total registrado na bateria 
ou desclassificação do evento, para as faltas consideradas graves e em 
caso de reincidência nos casos de advertência, a critério da organização 
do evento; 
 
5.4.3. Suspensão de participação do evento e dos próximos eventos a 
serem realizados pelo GTBR, para reincidência em faltas de natureza 
grave, ouvido o Conselho de Pilotos; 
 
5.4.4. Descadastramento do piloto infrator do site, a critério exclusivo da 
Comissão de Pilotos, no caso de reincidência das penas de suspensão e 
em caso de grave perturbação do ambiente online da PSN provocada pelo 
membro em questão. 
 
5.4.5. Revisão de Conexão e Configuração de Modem 
Todos os pilotos de todas as equipes sem exceção, deverão entrar em 
contato com um membro indicado pela administração do campeonato para 
rever a conexão e configuração de modem. O membro indicado tem 
expertise no assunto, e tal esforço é para minimizar a possibilidade de 
travamentos e incompatibilidades. 
 
5.4.5.2. Os pilotos que não cumprirem a exigência da regra 5.4.5. serão 
impedidos de participar na bateria em que for relacionado não havendo 
qualquer possibilidade de reclamação. 
 
5.4.5.3. A administração do campeonato será informada com a lista dos 
pilotos que não realizaram os procedimentos descritos no item 5.4.5. e 
automaticamente estarão enquadrados no item 5.4.5.2. 
 
6.1. Solicitação de Recurso 
Caso o piloto entenda que o um incidente de pista é válido para ser 
requisitado recurso, o piloto deverá usar a janela de recursos para fazer 
sua solicitação. 
 
6.1.1. O piloto deverá enviar um e-mail para contato@gtbr.com.br com um 
relato detalhado do incidente e vídeos que poderão ser enviados por 
whatsapp ao administrador Grina. 
 
6.1.2. O vídeo deverá conter tempo e informações relevantes que deixem 
claro a situação descrita no relato. Ademais a comissão de pilotos não irão 
buscar informações adicionais ou buscar vídeos adicionais, desta forma, 
faça os vídeos com riquezas de detalhes. 
 
 
 

mailto:contato@gtbr.com.br


6.1.3. Como este evento é um evento de curta duração, de um único final 
de semana, a comissão irá analisar o recurso e não convocar os pilotos 
envolvidos e solicitantes para deliberar o resultado como costumeiramente 
fazem. Da mesma forma, não terá a possibilidade de qualquer piloto 
solicitar revisão do recurso. 
 
6.1.4. Todos os recursos e resultados serão postados no site do Gran 
Turismo Brasil na página desenvolvida para este evento. 
 
6.1.5. Caso haja denúncia de qualquer atitude antidesportiva ou outra 
irregularidade observada durante a etapa declarada por piloto ou membro 
no site do Gran Turismo Brasil, encaminhada por e-mail ou pessoalmente 
à organização, está poderá, a seu critério, proceder à investigação da 
conduta do piloto, podendo desclassificá-la caso seja confirmada qualquer 
irregularidade que desrespeite as regras dispostas neste regulamento e 
nos demais relativos ao campeonato, respeitado o direito de recurso pelo 
piloto da respectiva volta ao resultado proferido pela organização. 
 
Das disposições finais 
 
7.1. Considera-se comunicação oficial, para fins deste regulamento, 
aquela prestada por membro Gran Turismo Brasil responsável pela 
organização do campeonato, prestada em destaque na parte do site, 
Facebook GTBR Oficial e ou e-mail designados para servir oficialmente de 
canal de comunicação entre os organizadores e os pilotos. 
 
7.2. Os pilotos que apresentarem conduta ofensiva a outros membros, 
seja pela utilização de palavras de baixo calão, por manifestações 
discriminatórias de qualquer natureza ou outras atitudes que agridam a 
dignidade de indivíduos ou grupos, na utilização dos canais de 
comunicação disponíveis no site do Gran Turismo Brasil ou no ambiente 
online do Playstation 4, poderão, a critério da organização, ser 
desclassificados permanentemente do campeonato, sem prejuízo de 
outras sanções. 
 
7.3. O tratamento e a resolução dos demais casos omissos na aplicação 
deste regulamento serão de responsabilidade da organização deste 
campeonato e poderão ser analisados pelo conselho de pilotos. 
  

Gran Turismo Brasil, desde 2006 nas pistas do Gran Turismo. 
 


