ESPORTS PROGRAM

Instruções de Inscrição
Programa Esports 2021

Seja bem-vindo ao Porsche Esports Program 2021, o programa oficial de automobilismo virtual da Porsche Brasil e
Porsche Cup Brasil. Neste documento você encontrará todas as informações necessárias para se inscrever nos campeonatos oficiais Porsche Esports Carrera Cup Brasil e Porsche Esports Sprint Challenge Brasil.
Caso sobrem dúvidas, acompanhe também o vídeo tutorial no site www.PorscheEsports.com.br

Passo 1 - Configurações Mínimas
O primeiro passo para inscrição é verificar se você possui um computador com as configurações mínimas recomendadas pela plataforma iRacing - o simulador utilizado pela Porsche Esports para seus campeonatos.
Atenção: se você já é um usuário registrado na plataforma iRacing, pule para o Passo 4.
Para verificar as configurações recomendadas, acesse: www.iRacing.com, coloque o mouse em cima do menu Membership e escolha a opção System Requirements. Caso utilize a tradução do site para o português, coloque o mouse
sobre o menu Filiação, e depois em Requisitos de Sistema.
Clique no botão Can My System Run iRacing? (Meu Sistema Pode Executar o iRacing?, em português) e aguarde os
resultados da análise automática.
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Passo 2 - Volante e Pedais
O iRacing é um simulador, e não um videogame. Por isso é importante salientar que você poderá pilotar utilizando um
teclado ou controle, mas só será alcançará resultados competitivos utilizando volante e pedais.
Confira na mesma página de Requisitos de Hardware quais os modelos recomendados pelo simulador.
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Passo 3 - Pagamento
O programa de Esports da Porsche é gratuito, porém o simulador iRacing é um serviço privado e independente, pago
em formato de mensalidade. Para participar do Porsche Esports Program, é necessário que você seja um membro
registrado no iRacing.
No site www.iRacing.com, clique no botão Cadastre-se (ou Sign Up na versão em inglês). Selecione o plano de sua
escolha e proceda para as páginas de inscrição e pagamento.

1.
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Passo 4 - Campeonatos
Entre em nosso site www.PorscheEsports.com.br e clique na aba Inscrições, depois no botão “Faça sua inscrição” e
preencha o formulário online.
Atenção: as inscrições são limitadas a apenas uma por pessoa, portanto revise as informações antes de apertar o
botão “Enviar”.
Entre outras informações, você será solicitado para preencher um dos campos com o seu nome de usuário no iRacing,
que nos permitirá ver qual o seu grau de experiência no simulador. Se você já é um piloto experiente no simulador
iRacing, com mais de 3.000 pontos na escala iRating, você será automaticamente selecionado para o nosso campeonato profissional, o Porsche Esports Carrera Cup Brasil, disputado com o modelo Porsche 911 GT3 Cup.
Se você é um piloto iniciante ou com nível de experiência abaixo dos 3.000 pontos na escala iRating, você será automaticamente selecionado para o nosso campeonato de entrada, o Porsche Esports Sprint Challenge Brasil, disputado
com o modelo Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.
Preencha todos os campos, revise as informações para que nenhum dado esteja incorreto, e aperte o botão “Enviar”.
A partir deste momento, aguarde o contato da organização da Porsche Esports Program Brasil.
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Passo 5 - Servidores de Treino
Uma vez que a sua inscrição tenha sido aprovada pela nossa equipe, você automaticamente receberá um convite para
os servidores de treino dentro da plataforma do iRacing.
Para checar se você já recebeu o convite, acesse o site do iRacing.com, faça seu Login e acesse a área de membros.
Lá você poderá checar o menu Leagues (ou Ligas, em português), no submenu Pending League Requests. Basta aceitar o convite para ter seu acesso liberado para o servidor de treinos.
Atenção: Para participar dos treinos, certifique-se que você adquiriu o carro do campeonato para o qual você está
inscrito: Porsche 911 GT3 Cup “992” para o Porsche Esports Carrera Cup Brasil, e o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport para o Porsche Esports Sprint Challenge Brasil.
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Passo 6 - Qualificação
A pista escolhida como palco para os treinos classificatórios é Okayama, por já estar no pacote básico do iRacing.
Certifique-se que seus equipamentos - como volante e pedais - estejam instalados e configurados. Uma vez que
tenha recebido o convite oficial em “Pending League Requests”, basta aceitar e acessar o servidor de treinos.
O período de classificação terá duração limitada, e serão classificados apenas os 30 pilotos que marcarem a melhor
sequência de 4 voltas. Você pode dar quantas voltas quiser, e o simulador nos apontará automaticamente qual foi sua
melhor sequência de 4 voltas. Treine bastante, leve o compromisso a sério, pois não é só velocidade que conta, mas
também a constância.
Importante: para o Porsche Esports Carrera Cup Brasil, disputado com o Porsche 911 GT3 Cup “992”, o setup individual será aberto. Ou seja, você é livre para fazer as modificações no setup do seu carro. Já no Porsche Esports Sprint
Challenge Brasil, o setup será fechado. Ou seja, haverá uma configuração fixa e igual para todos os competidores.
Atenção: monitoraremos o período de classificação junto à equipe do iRacing. Se for identificada a utilização de uma
conta por terceiros, o piloto infrator será imediatamente removido do programa Porsche Esports em 2021.
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Passo 7 - Pilotos Classificados
Após o período de classificação, que estará amplamente divulgado no site oficial www.PorscheEsports.com.br,
contataremos individualmente os pilotos classificados com as novas instruções e solicitações por parte da organização.
Se você não tiver obtido a sua classificação, não desanime e continue treinando. Compartilhe sua paixão com os
amigos, crie sua equipe de treinos e acumule experiência, pois o projeto da Porsche Esports apresentará sempre
novas oportunidades.
Boa sorte!
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