
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 

Pedro Almeida 208 R2 Virtual Cup by WIDIO Racing Media 

A competição Pedro Almeida 208 R2 Virtual Cup by WIDIO Racing Media vai decorrer entre os dias 6 e 14 de maio, com início às 18 horas do dia 6 de maio e 

termina no dia 14 de maio às 18.00horas (hora de Portugal Continental). Ao longo destes dias vão ser anunciados 4 Rallys que integram o jogo vitual Rally 

DIRT 2.0, a disputar todos ao volante de um Peugeot 208R2, com as definições contantes deste regulamento. 

As inscrições são gratuitas, devem ser devidamente formalizadas através das plataformas  https://forms.gle/EFkFhMoC12QeMR4F8 e em RaceNet Club - 

https://dirtrally2.com/clubs/club/308011 (só depois de formalizada nas duas plataformas a inscrição é válida). 

Regulamento específico: 

1. Provas 

 4 (seis) Rallys, disputados nos diversos tipos de piso do Rally DIRT 2.0. São permitidas a utilização das plataformas PC, Playstation, XBOX. 

1.1 Cada rali tem início às 18h00 horas do dia determinado para o começo da competição e termina 48 horas depois. Os pilotos podem iniciar o 

rally quando entenderem, mas tem de o concluir no tempo determinado. 

1.2 Classificação: determinada pelo melhor tempo e com a atribuição de pontos aos pilotos mais rápidos, conforme classificação do Clube 

RaceNet.  

1.2.1 Dentro do Pedro Almeida 208 R2 Virtual Cup by WIDIO Racing Media vão ser definidas duas classificações distintas para pilotos a 

disputar a competição com simulador ou com comando. 

2. Definições técnicas. 

2.1 Todos os participantes devem utilizar o carro Peugeot 208R2  

2.2 As definições técnicas devem obedecer às seguintes especificações: 

Hardcore Damage – OFF 

Unexpected Moments – OFF 

Forced Cockpit View – OFF 

          Assists – OFF 

2.3 Todos os pilotos podem utilizar a sua SKIN ou escolher uma disponibilizada pelo jogo. 

           3. Prémios 

3.1. Atribuição de Prémios 

Os prémios serão atribuídos aos 3 (três) primeiros classificados das plataformas informáticas (PC) e consolas (PS/XBOX), sendo que no caso das 

consolas, a PS e a XBOX são consideradas uma plataforma só. 

Prémios Simulador 

• 1º Classificado – 1 Co-Drive + 1 Camisola “PA” ; 2º Classificado – 1 Camisola “PA” ; 3º Classificado – 1 Camisola “PA” 

Prémios Comando 1°Co-Drive; Sorteio pelos jogadores que terminarem o rali: 1 Co-Drive 2 Camisolas 

https://forms.gle/EFkFhMoC12QeMR4F8
https://dirtrally2.com/clubs/club/308011

