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1.  Introdução  

 
A Esportzy é uma marca da Admirable Podium e posiciona-se no mercado do Gaming e Esports. 

Empresa de consultoria e gestão de Torneios Gaming Online e Presenciais, com a organização e 

acompanhamento em todos os processos, seja em eventos próprios como eventos organizados 

para empresas e instituições. Criação e Produção de Conteúdos Media de índole social, recreativo 

e desportivo.  

Criação de Soluções Tecnológicas para Academias Esports e E-learning. Formação na área da 

Educação 5.0 utilizando a gamificação para a literacia digital e agregador académico. Marketplace 

Online onde podem comprar e vender hardware, acessórios e jogos relacionados com o gaming. 

Elaboração de projetos e construção de Gaming Houses e Gaming Rooms para Organismos 

Públicos, Escolas, Clubes e Empresas.  

 

2.  Democratização 

 
A Esportzy acredita na democratização do Gaming e dos Esports.  

Nascemos com um objetivo de combater as desigualdades sociais, levando este «mundo» 

fascinante a tod@s, ligando a sociedade através dos Videojogos.  

Não se pára o vento com as mãos… apenas podemos direcioná-lo para onde acreditamos criar 

valor:  

❏ Os Videojogos no combate às Desigualdades;  

❏ Esports e Gaming no sistema da Educação 5.0;  

❏ O Gaming e Esports na Literacia Digital; 

❏ O Mundo dos Esports como saída profissional; 

❏ O Gaming como agregador familiar e de lazer; 
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Os Videojogos são um hobby que atravessa gerações e no mundo inteiro estima-se que mais de 

1 480 milhões de pessoas jogam nas mais diversas plataformas e dispositivos.  

Depois da Ásia, a Europa é o segundo mercado com mais jogadores com cerca de 715 milhões. 

(fonte statista 2021) O Videojogo é o meio que a Esportzy assume como um agregador e 

ferramenta da igualdade e potenciadora de soft skills essenciais no crescimento como cidadãos e 

cidadãs. 

 

3.  Missão  

 
Proporcionar diferentes apetências e faculdades aos colaboradores das empresas, das 

instituições e das escolas potenciando valores fundamentais assentes em pilares educativos e 

evolutivos da sociedade, utilizando as novas tecnologias como o agregador comum e relacional. 

 

4.  Visão  

 
Aproximar e estreitar os laços entre colaboradores da mesma empresa ou de empresas diferentes, 

de escolas, universidades, instituições, promovendo igualmente o networking através da 

realização de Torneios de Esports nos mais variados videojogos. 
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5.  Informações Gerais 

 
 

Todas as informações da liga podem ser acompanhadas no site oficial – www.esportzy.com 

 

Ao fazer a inscrição, os pilotos estão automaticamente a concordar com todos os pontos do 

regulamento, bem como a sua aplicabilidade. 

 

Recordamos também que são os pilotos, juntamente com a Administração, os principais 

responsáveis por fazer valer este regulamento e o não cumprimento poderá resultar em 

expulsão. 

 

O Regulamento poderá sempre ser alvo de alguma alteração tendo em vista a sua melhoria, 

sendo garantido que todos os pilotos serão avisados.  

 

Alterações que aconteçam no jogo devido a updates, poderão originar alterações no regulamento. 

 

Todas as competições terão um valor de inscrição, sendo o mesmo comunicado aquando da 

abertura das inscrições.  

 

Os pagamentos e envio de comprovativo para a Administração terão de ser efetuados dentro dos 

prazos previstos. 

 

O valor da inscrição nunca será reembolsado. 

 

Todos os pilotos terão direito a pedir esclarecimentos sobre os regulamentos e sobre a 

competição.  

 

Os pedidos de esclarecimento devem ser feitos diretamente aos elementos da 

Administração através dos meios disponibilizados. 

 

http://www.esportzy.com/
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É totalmente inadmissível que não seja o próprio piloto que se inscreveu a realizar as suas 

corridas.  

 

Caso seja identificado algo desta natureza, os pilotos envolvidos serão imediatamente excluídos 

da Liga.  

 

Assim, a Administração reserva-se no direito de, em qualquer momento, solicitar foto ou vídeo que 

sirvam como comprovativo de que é de facto o próprio que está a correr. 

 

Esta competição foi feita a pensar em todos os pilotos apaixonados pelo Gran Turismo Sport, 

como tal, toda e qualquer sugestão é sempre apreciada e bem-vinda e será sempre 

considerada/analisada. 

 

A Esportzy destaca-se pelo companheirismo e competição saudável.  

 

Como tal, não serão toleradas faltas de respeito para com a Administração, nem, 

principalmente, entre pilotos. Tanto nos lobbies das corridas, como nos canais do Discord da 

comunidade, como nas Redes sociais ou chat da Twitch.  

 

Punições serão aplicadas, caso se verifiquem faltas de respeito, podendo mesmo levar ao 

afastamento do piloto em questão da competição ou dos canais em questão. 

 

É obrigatório os pilotos terem Discord, pois será o canal de comunicação entre Administração 

e pilotos, https://discord.gg/nYaeTjN9EB . 

 

O acesso à inscrição da Liga Esportzy é totalmente publico. 

 

A Administração reserva-se ao direito de vetar as inscrições de pilotos com base no histórico 

dos mesmos, para bom funcionamento da competição. 

 

Vamos sempre tentar inovar o formato da liga, em prol da competitividade, tanto para os pilotos 

como para aqueles que acompanham as nossas transmissões. Assim, poderemos ter ajustes no 

formato, de temporada para temporada. 

 

https://discord.gg/nYaeTjN9EB
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Os pilotos que participaram na temporada anterior têm prioridade na inscrição. As vagas que 

existam no início da temporada, serão destinadas a pilotos novos.  

 

6. Inscrições 

 
 
Todos os pilotos terão de efetuar a sua inscrição em -  www.esportzy.com 

 

A inscrição só será considerada válida e final, após o pagamento do valor monetário de 

inscrição e confirmação por parte da Administração. 

 

Todos os pagamentos terão que ser efetuados dentro dos prazos previstos. 

Em momento algum, será efetuada qualquer devolução. 

 

Quando efetuado o pagamento por transferência bancária ou paypal, os pilotos terão 

obrigatoriamente que enviar o comprovativo de pagamento para a Administração, 

comprovativos@esportzy.com . 

 

Os pilotos, ao inscreverem-se nas competições, estão também a autorizar o uso dos seus 

nomes, PSN IDS e fotos nas transmissões, site e redes sociais da Esportzy, bem como o uso 

das suas imagens e dos seus carros nas corridas. 

 

 O valor de inscrição é de 20,00 €! 

Os comprovativos de pagamento deverão ser enviados para os elementos da Administração via 

e-mail.  

É obrigatório indicar o PSN ID bem como o nick name de registo no site para ser mais rápida 

e eficaz a identificação de quem fez o pagamento e o titular da conta de onde é efetuado o 

mesmo. 

 

mailto:comprovativos@esportzy.com
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7. Transmissões / Stream / Diretos 

 
Todas as Corridas serão transmitidas no formato abaixo designado pela administração da prova. 

Os “comentadores” da transmissão não fornecerão nenhuma informação oficial do 

campeonato/prova sobre os pilotos se devem comportar em pista.  

Poderá ser pedido aos diversos pilotos para se conectarem via Zoom ou outra plataforma para a 

transmissão do direto.  

O único meio oficial é o da ESPORTZY, seja via e-mail, página web ou discord.  

Os “comentadores” estão, portanto, isentos de qualquer responsabilidade pelos atos dos 

pilotos/equipas.  

É ESTRITAMENTE PROIBIDA a transmissão da corrida, por parte dos pilotos, no dia designado 

pela Esportzy como o dia oficial de transmissão (DOMINGO) ou de qualquer câmara ou parte da 

corrida.  

O não cumprimento desta regra pode levar à desqualificação do campeonato.  

É PERMITIDO REALIZAR um DIRETO nos minutos anteriores da prova para autopromoção das 

equipas ou pilotos.  

Os Diretos/transmissões deste campeonato estão reservados exclusivamente à Comissão 

organizadora neste caso totalmente a cargo pela empresa Esportzy 
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8.  Formato e numero de vagas disponíveis  

 

O campeonato terá um máximo de 56 vagas disponíveis. 

Caso exista uma maior afluência de inscrições cabe á administração a decisão de acrescentar 

mais ligas ou séries á competição em questão. 

Serão divididos em 2 Divisões, 2 Séries por cada divisão e 14 pilotos em cada divisão. 

O campeonato terá um total de 7 corridas, sendo distribuídas da seguinte forma. 

Fase regular de 6 corridas sendo que no final das mesmas os 7 primeiros de cada série vão 

disputar uma corrida final onde definirá os vencedores.  

 

 

 

9.  Datas da competição 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO de Inscrições: 

FIM de Inscrições: 

Tomada de Tempos de: 

Início da 1ª Ronda: 

 

24 setembro 2021 

8 outubro 2021 

11 a 16 outubro 

24 outubro 
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10.  Tomadas de tempo 

 
 

Nesta 1ª edição os pilotos das 2 divisões serão colocados através de Tomadas de tempos. 

 

A tomada de tempo irá definir os 56 participantes finais e a divisões em que irão correr. 

 

Na tomada de tempos serão somadas as 2 melhores voltas em 1 pista.  

 

 

 

Ordem de colocação de pilotos pela tomada de tempos: 

 

       Classificação PAR = 1ª Divisão serie A   

       Classificação ÍMPAR = 1ª Divisão serie B 

       Classificação PAR = 2ª Divisão serie A 

       Classificação ÍMPAR = 2ª Divisão serie B 

       57º seguintes = Lista de Espera 

 

Não é permitida a ida á box durante a tomada de tempos 

 

Serão 4 qualificações seguidas com intervalo de 5/10 Minutos divididas em 2 a 3 dias a definir 

pela organização dia e hora da mesma.  

 

 

Detalhes da tomada de tempos: 

 

Circuito:  Interlagos  

Horário: 9:30 Soalheiro  

Carro: Subaru WRX GR3 

Consumo: 5x Pneu 

Consumo: 2x Combustivel  

Numero de voltas: 7 Voltas – Somadas as 3 melhores 
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Modo: Corrida de 10 Minutos 

Cone: REAL      

Danos: LEVES   

Transparência:  Ativa    

Voltas contáveis: Limpas sem penalização 

 

 

 

 

 

11. Pontuações 

 

  

         - Pole Position = +1 Ponto  

        - Volta mais Rápida = +1 Ponto  

 

 

 

 

 

12. Horários 

 
 

As corridas serão realizadas nos seguintes dias da semana 

 

1ª Divisão e 2ª Divisão serie A e B = quinta-feira e Domingo 21:00 Horas* 
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*Os horários das provas, tal como os dias para a sua realização poderão sofrer alterações 

sempre previamente anunciadas pela administração do mesmo. 

* A transmissão das provas será efetuada de forma alternada (ex: 1ª divisão serie A + 2ª divisão 

serie B), na semana seguinte o oposto, e vice-versa. 

 

A sala será aberta 30 Minutos antes do início da corrida. 

 

Caso seja necessário alterar algum dia de corrida, a organização avisará com antecedência e 

informará a nova data para a realização da corrida. 

 

Todos os pilotos terão de estar “ready” no lobby da corrida 5 minutos antes do inicio da mesma, 

caso contrario não poderão efetuar a mesma. 

 

 

 

13. Qualificações 

 
 

A qualificação das corridas terá a duração de 10 minutos e não haverá desgastes. 

 

Todos os pilotos terão de estar “ready” no lobby da corrida 5 minutos antes do inicio da 

mesma, caso contrario não poderão efetuar a mesma. 

 

 

 

14. Pneus 

 
 

Na corrida somente os pneus Macios (CS), Médios (CM) e Duros (CD) de competição estão 

disponíveis. 
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    O uso obrigatório dos compostos será definido assim que a administração divulgue o 

calendário de provas. 

 

 

 

 

 

15. Calendário 

 
Disponível brevemente 

 
 

 

16. Subidas e descidas  

 
 

Com o anuncio da saída do novo jogo em março de 2022 a organização da competição definiu 

por bem não efetivar o processo de subidas e descidas sobre pena de prejudicar os seus pilotos 

no futuro, por isso mesmo o processo ficará suspenso até anuncio da administração do contrario. 

 

 

17. Pilotos novos - Durante a temporada 

 
 

Apenas poderá haver entradas de novos pilotos na 2ª Divisão serie A ou B, o critério de entrada 

terá como base os resultados da tomada de tempos. 
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18. Prémios 

 
 

   

 

 

 

19. Configurações da sala 

 

Tipo de largada Parada com falsa Partida  Afinação Proibido 

Impulso Não  Transparência durante a corrida Não 

Força do Cone de Ar Real  Penalidade por atalho Forte 

Danos mecânicos GRAVES  Penalização por colisão com barreiras Não 

Desgaste de Pneus Conforme o calendário  Penalidade por contato lateral Não 

Desgaste de Combustível Padrão  Corrigir percurso após colisão com barreiras Não 

Redução de aderência Real  Recolocar os carros quando saem de pista Não 

Atraso na chegada: 120s 180 Segundos  Regras das bandeiras Não 

Categoria:  Conforme o calendário  Carros fantasma em voltas de desvantagem Sim 

Peso Mínimo Sem limitações  Assistência de contra brecagem Sem limitações 

Limite de Potência Máximo Sem limitações  Controlo Ativo de Estabilidade (ASM) Sem limitações 

Equilíbrio de desempenho Sim  Assistência da linha de condução Indisponível 

Classificação de Pneu Mínima Competição SUAVE   Controle de tração Sem limitações 

Classificação de pneu Máxima  Competição DURO  ABS Sem limitações 

Tipo de número do carro Sem limitações  Condução automática  Indisponível 

     

 

 

 

Phones + 30€

20 €

10 €

1º Classificado

1º Divisão

2º Classificado

3º Classificado

2º Divisão

Cadeira WOG + 100€

Phones WOF + 60€

40 €
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20. Penalizações 

 
 

Caso algum piloto apanhe penalização, terá de a limpar até á passagem pela linha de meta, 

caso isso não aconteça serão penalizados em 30 segundos cada vez que o fizerem. 

 

Em pistas em que a ultima curva seja muito próxima da linha de meta e algum piloto apanhe 

penalização, este poderá passar a linha de meta com penalização e terá de a retirar até ao 

fim do 1º sector, a organização avisará caso algum circuito tenha esta condicionante.  

 

 

21. Incidentes 

 
 

O Colégio de comissários poderá analisar incidentes da prova após a corrida mediante a 

solicitação dos pilotos.  

 

Terão um formulário á disposição para o fazer após cada ronda no discord da competição 

#reports, terão 24 horas para o fazer após o fim da corrida. 

 

Após as decisões dos comissários, estas não deverão ser questionadas, o colégio de 

comissários será isento. 

               

 

 

 

22. Penalizações 
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ADVERTENCIAS - Poderá haver incidentes que apenas levem uma advertência ao piloto culpado, 

contudo, se o piloto for recorrente em advertências poderá receber alguma penalização.  

 

PENALIZAÇAO LEVE - O piloto perderá 5 segundos no tempo total da corrida.  

 

PENALIZAÇÃO MÉDIA - O piloto perderá 10 segundos no tempo total da corrida  

 

PENALIZAÇÃO GRAVE - O piloto perderá 20 segundos no tempo total da corrida.  

 

PENALIZAÇÃO MUITO GRAVE - O piloto perderá 30 segundos no tempo total da corrida.  

 

DESQUALIFICAÇÃO – O piloto será desqualificado na corrida em questão. 

 

EXPULSÃO - Caso aconteça alguma coisa que a organização considere extremamente grave, 

será expulso do campeonato. 

 

23. Regras de corrida 

 
 

CORRIDA LIMPA 

 

Conduzir de forma limpa, significa que não deve haver cortes de curvas ou de pista de forma a 

ganhar tempo, evitando sempre o contato com outros carros/pilotos. 

 

Entendemos que erros e acidentes podem acontecer, mas é dever de todos fazer o melhor para 

garantir corridas limpas. 
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Caso sejam culpados por uma colisão grave que prejudique algum piloto, é provável que sejam 

penalizados pela Organização. 

 

Provocar deliberadamente uma colisão com outro carro resultará na expulsão do campeonato. 

 

Sugerimos que, no caso de cometem um erro sendo responsável por causar um incidente com 

um oponente de pista, que tenham Fair Play e devolvem a posição caso a tenham ganho devido 

ao contacto. 

 

 

ULTRAPASSAGEM e DEFESA 

 

Tentem sempre ultrapassagens limpas, lembrem-se que a corrida não acaba no fim da 1ª curva 

ou volta, sendo o carro de trás a efetuar a manobra é vossa responsabilidade não entrar em 

contato com o carro da frente. 

 

O excesso de mudanças de direção não é permitido, apenas poderá efetuar uma (1) mudança de 

trajetória na defesa da tentativa ultrapassagem. 

 

 

BOAS NORMAS NA QUALIFICAÇÃO 

 

Na qualificação, é responsabilidade de cada piloto encontrar espaço livre na pista para iniciar uma 

volta rápida. 

 

Um piloto em volta rápida não tem que ceder passagem para um carro mais rápido caso se 

aproxime por trás. 

 

Se estiverem na volta de saída dos boxes, devem deixar carros mais rápidos passarem sem 

bloqueá-los. 

 

Quando estiverem numa volta rápida e se aproximam de um carro lento, dê sinal de luzes, sendo 

uma maneira de informar o piloto mais lento de que está numa volta rápida. 
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24. Regras em pista 

 
 

PITS STOP 

 

O jogo cuida dos pits tops, não há limite de velocidade na entrada, no entanto, é importante 

estarem atentos á saída das boxes, sairão a uma velocidade mais baixa e outros carros poderão 

se aproximar muito rapidamente devido a estrem em voltas rápidas. 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

Se estiverem envolvidos em algum incidente na pista, não reajam exageradamente, sabemos que 

pode ser frustrante, mas é essencial ficar calmo e seguir em frente com a corrida. 

 

Perder devido a Erro ou Imprudência de outro piloto não é desculpa para haver retaliações ou 

ações contra o regulamento. 

 

Se algum piloto fizer algo que achem que é contra o regulamento ou apresentem uma conduta 

impropria, informem a organização após a corrida. 

 

Caso estejam a ter uma corrida má, não tenham atitudes desnecessárias, devem de aceitar que 

algumas corridas correrão melhor que outras. 

 

 

 

25. Participação 

 
 

FALTAS DE COMPARENCIA  

 

Caso não possam participar em alguma corrida, deverão informar a organização o mais 

antecipadamente possível.  
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Na 2ª falta de comparência sem justificação serão retirados do campeonato. 

 

DESISTENCIA A MEIO 

 

No caso de terem de abandonar o campeonato, devem informar a organização. 

 

REPLAYS 

 

Como forma de auxiliar as analises de possíveis incidentes que ocorram durante as corridas, 

deverão GUARDAR OS REPLAYS das CORRIDAS após o seu término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Utilização de dados 

 
 

Ao se inscrever no campeonato, as equipas e os pilotos automaticamente concordam e 

autorizam a utilização do Nome/Id, tanto nas transmissões em LIVE como nos meios de 

divulgação da organização (Redes Sociais). 

 

 

 

 

 

27. Conexões / Internet 
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TESTE DE LARGADA 

 

Haverá 2 testes de largada: 1º quando faltarem 20 Minutos e o 2º teste a 10 minutos do início da 

corrida. 

 

LAG / BUG 

 

Caso algum piloto durante o 1º teste de largada tenha LAG ou BUG será pedido ao piloto para 

reiniciar a sua ligação á internet e PS4, e por sua vez o Host irá fazer um Reload às configurações 

da Sala. 

 

Caso algum piloto continue com problemas de LAG no 2º teste de largada a sala não será 

reiniciada. 

 

 

GRELHA MANUAL 

 

Caso algum piloto caia da sala durante a qualificação, este deverá entrar novamente na sala, e 

pedir ao host a criação de grelha manual após o fim da qualificação.  

 

 

QUEDA DA SALA  

 

Caso a sala ir a baixo em plena corrida, apenas será reiniciada caso a corrida não tenha 

ultrapassado 75% da sua totalidade, ou seja, numa corrida de 20 Voltas, se a sala for abaixo á 

volta 15, não será reiniciada, por sua vez, se a sala cair durante a volta 13, será reiniciada com 

apenas 7 voltas.  
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28. Fatores de desempate  

 
 

 Os fatores de desempate serão:  

 

1. Maior número de vitórias 

2. Maior número de pole Position 

3. Maior número de voltas mais rápidas 

4. Classificação na última corrida  

 

 

 

29. Fair Play 

 
 

Pede-se a todos os pilotos e equipas que tenham o máximo de FAIR PLAY possível, que se 

possam divertir ao máximo nesta competição. 
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ESPORTZY © 2021 

 

Contactos da Esportzy - Admirable Podium  

Telefone: + 351 217 961 493 

 Email: esports@esportzy.com 

Endereço Campo Grande 28 4B 1700-093 Lisboa 

www.esportzy.com 

 

 

 

 

mailto:esports@esportzy.com
http://www.esportzy.com/

