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Adelaide 

 

 

Largada: As posições no grid são próximas, e com isso é necessário máxima atenção na arrancada, tanto 
para não partir atrasado quanto para evitar bater em um carro mais lento a frente. 

Curvas 1-2: Primeiro S é fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída 
segura. É possível atacar os limites de acordo com o que o simulador permite, mas caso gere um 
acidente por passar fora destes limites deverá ser responsabilizado. 

Curva 9: Em disputas lado a lado é impossível fazer o traçado ideal, e em alta velocidade insistir neste 
erro é certeza de gerar um acidente. Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito 
próximo, pois dependendo de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais 
alta e você pode acabar tocando o carro a frente e causando um acidente. 

Curva 11: Extrema atenção na disputa por posição, cuidado com o mergulho neste ponto. Caso passe 
reto, retorne com segurança, sem bloquear outros carros. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha pontilhada de entrada, pois a redução de 
velocidade é abrupta.  

Saída dos boxes: Linha pontilhada é o único caminho de saída, enquanto os pilotos que vem pela reta 
devem avistar os adversários que estão saindo dos boxes e buscar evitar contatos entre os carros. 

Limites gerais da pista: São os limites até o muro, embora haja zebras e proteções que antecedem este 
limite. Vale destacar que para a maioria dos carros passar por estas altas zebras pode ocasionar perda 
de equilíbrio do carro e acidentes. 

Retornos à pista: Em circuitos de rua é imprescindível retornar de forma segura após um incidente ou 
rodada. Aguarde os carros passarem, e retorne com pista livre. Ainda assim é importante utilizar no 
máximo metade da largura da pista para manobrar seu carro de volta, permitindo espaço para algum 
carro que possa aparecer no local. 

Bandeiras azuis: Apesar de ser um circuito de rua, é possível ceder passagem com as retas principal, 
oposta, além do trecho entre as curvas 5 e 6, e 6 e 7, sem dificuldades. Basta ser proativo e ao mesmo 
tempo fazer manobras previsíveis, cortando a velocidade gradativamente, sem deixar para o fim das 
retas. 
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Barber 

 

 

Resumo: Traçado bastante ondulado que exige atenção para não espalhar e perder o traçado por conta 
disso, além de ter subidas e descidas desafiadoras para frenagens e disputas por posição. 

Largada: Extrema atenção com o posicionamento rumo à primeira curva, pois uma adoção de traçado 
mais espremido por dentro pode levar a um erro de espalhar sobre os adversários. 

Curvas 2 e 3: Muita atenção em curvas de raio longo, pois apesar da sensação de espaço para disputas, 
requer um traçado firme em sua linha para respeitar o espaço do adversário. 

Curvas 7, 8 e 9: A descida com este ‘Esse’ de alta é desafiador, pois um erro ou frenagem muito tardia 
pode atropelar um adversário ou tirá-lo da pista, ou mesmo você próprio passar reto e varar a curva, a 
ponto de retornar de forma perigosa na saída. 

Bandeiras azuis: Há retas de sobra e com isso é muito mais fácil uma passagem sem emoções sobre os 
retardatários, ao passo que o retardatário também tem mais chances de ser proativo e deve exercer 
isso. 

Entrada de box: Atenção com os pneus gastos, pois é uma entrada que exige bom controle da 
frenagem para não acertar o muro. 

Saída de box: Atenção a quem estiver vindo rápido pela Curva 1, para evitar contato com quem está 
saindo dos boxes já na Curva 2. 
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 Barcelona 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local 
onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando 
a curva. 

Curvas 1-2: Primeiro S é fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída 
segura na Curva 3. Caso saia dos limites da pista, deve fazer um retorno seguro, mais paralelo possível à 
pista. 

Curva 9: Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois dependendo 
de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais baixa. 

Curva 10: Extrema atenção na disputa por posição, cuidado com o mergulho neste ponto. Caso passe 
reto para a parte vermelha, retorne com segurança. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha de entrada, e sem erros que façam ficar 
atravessado na entrada.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Bathurst 

 

 

Largada: Grid com posições muito próximas, ou mesmo em largadas lançadas com os carros muito 
próximos, exige máxima atenção na primeira curva, onde não há área de escape generosa. 

Mountain Straight: Requer atenção para evitar bloqueios e ainda mais atenção ao seu final, na 
preparação para a subida, respeitando o espaço do adversário que estiver ao seu lado. A partir daí, o 
trecho de subida é bastante difícil para executar uma ultrapassagem. 

The Dipper: A descida sinuosa sempre requer máxima precisão para evitar toques aos muros. 

The Chase: A sequência das curvas ao final da Conrod Straight exige o respeito ao espaço do adversário, 
enquanto que a frenagem forte exige cuidados para não tocar o carro a frente.  

Boxes: A entrada dos boxes requer pelo menos uma roda dentro da pista, considerando as linhas 
sinuosas que delimitam a entrada por questões de segurança. A saída requer respeito a linha branca até 
o final, pelo mesmo motivo. 

Bandeiras azuis: Embora nos Esses seja difícil ceder passagem, nas retas é perfeitamente possível e os 
pilotos devem ser proativos nestes trechos, não deixando para os finais de retas. 
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Brands Hatch 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira frenagem mais forte é distante, então deve-se atentar à alta 
velocidade no ponto de frenagem, em descida. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema 
interna da reta (direita), um local onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a 
lateral de quem já está contornando a curva. 

Curva 1: Total atenção em disputa lado a lado, já que é impossível fazer o traçado ideal ou manter a 
velocidade ideal neste caso. Fechar ou espalhar sobre o adversário gera acidentes de grandes 
proporções, pois não há área de escape asfaltada. 

Demais curvas: Basicamente todas as curvas do setor em subida são em alta velocidade e se aplicam as 
regras do Driving Code em relação a espaço lado a lado para se ter condição de disputar com o 
adversário. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha de entrada.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Brasília 

 

Largada: Não só a Curva 1 requer máxima atenção, mas as Curvas 2 e 4, freadas mais fortes e com o 
pelotão ainda junto, também merecem destaque. É um longo trecho em velocidade e jogo de vácuo 
onde tem de se lembrar de não bloquear ou fazer movimentos de encontro ao adversário. 

Disputas: Geralmente nas curvas 1, 2 e 4, as freadas da parte externa da pista, é possível defender 
posição por fora. Lembre-se que é necessário respeitar o espaço do adversário nas saídas de curva. 

Zebras altas: Historicamente é um detalhe importante, pois em uma disputa lado a lado espalhar sobre 
o adversário pode jogá-lo para a barreira de pneus que é bem próxima em alguns pontos. Mesmo ir 
sozinho para estas zebras é perigoso. 

Curvas 7-8: Carros com pneus muito gastos ou com problemas de equilíbrio podem se complicar 
especialmente se pegarem a zebra na tomada de alta. Cuidado redobrado caso esteja muito colado a 
um carro a sua frente neste trecho. 

Entradas de box: importante seguir a marcação desde o início da última curva para deixar claro a 
indicação de entrada a quem vem atrás. 



 9 
 

 

 

Buenos Aires 

 

 

Largada: Requer máxima atenção tanto nos traçados menores, onde há uma curva 1 de raio longo para 
a direita, quanto nos tralados maiores, onde o Esse exige máxima atenção no respeito ao espaço. 

Traçados maiores: Onde há o longo trecho externo, a grande curva Salotto é um ponto perigoso 
mesmo estando sozinho, já que uma passada sobre a zebra, ou pior, com uma roda sobre a grama, 
pode causar uma rodada em alta velocidade. Toques entre carros são ainda mais perigosos por aqui. 

Chicane Ascari: Também usada nos traçados maiores, esta curva exige máximo foco no ponto de 
frenagem, concentração para não acertar o carro a frente e respeito em disputas lado a lado, com 
atenção às zebras e ao controle do carro sobre elas. 

Parte mista: Trechos mais travados que exigem precisão em manobras de ultrapassagens, e cuidado 
caso escape da pista, pois o retorno deve ser feito de maneira segura e com o carro sob controle. 

Entrada dos boxes: Ponto de atenção por ser uma freada forte e uma curva fechada. Deve se posicionar 
à direita já na reta para sinalizar a intenção de entrada e não forçar sobre um possível carro à frente. 
Obrigatório respeitar os limites da pista no trecho interno, incluindo o pequeno Esse. 

Última curva: É perfeitamente possível disputar posição lado a lado, mas deve-se evitar toques na 
traseira do adversário e tirar o espaço do mesmo na saída de curva. 

Bandeiras azuis: Embora a pista seja mais travada no miolo, tem bons trechos de reta onde é possível 
ser proativo em ceder passagem para os pilotos com voltas de vantagem. 
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Campo Grande 

 

Largada: É possível se defender por fora na primeira curva, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora. 

Ultrapassagens: No geral é difícil ultrapassar nesta pista, então fica nítido quando há alguma forçada 
nesse sentido.  

Áreas de escape: Alguns pontos tem pequenos trechos de escape asfaltado, mas é necessário ter 
cuidado para não sair dos limites da pista (linha branca), pois lhe tira o direito de disputar posição e 
deve retornar com segurança para o traçado. 

Final da reta oposta: Ultrapassagens na Curva 6 devem ser feitas com precisão. Um piloto por fora não 
pode tangenciar totalmente e fechar o espaço de quem esteja se defendendo por dentro, bem como 
não pode espalhar e tirar o espaço do adversário que se defenda por fora. 

Curva 7: Ponto de extrema atenção, pois se carrega muita velocidade da Curva 6 e o trabalho nos freios 
deve ser preciso em busca de evitar colisões. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem, de preferência nas três retas. 

Entrada nos boxes: Ponto crítico na pista, pois a velocidade na Curva 8 é muito reduzida para quem 
está entrando nos boxes em relação a quem seguirá na pista. Caso tenha um adversário colado atrás ao 
longo da volta de entrada, é preferível ceder passagem para ficar sem ninguém colado no momento de 
entrada nos boxes, pois o adversário não tem como prever essa desaceleração a frente. 

Saída dos boxes: Linha clara que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Cascavel 

 

Largada: Extremo cuidado no Bacião, curva de raio longo e fácil de escapar para fora. Caso escape, o 
retorno deve ser feito com cuidado, sem cruzar a pista ou se jogar sobre outros carros. 

Àreas de escape: Necessário cuidado ao sair dos limites da pista, pois há reforços anti-cut e o carro 
balança. 

Mergulho: Trecho mais perigoso do circuito, onde uma escapada pode gerar um acidente em alta 
velocidade. Atenção neste ponto quando estiver em disputa ou com o carro em condições críticas, 
como pneus gastos ou danos na suspensão. A barreira de pneus no Esse é muito próxima, então uma 
batida lá pode significar fim de prova. 

Entrada nos boxes: Recomendável se posicionar à esquerda da reta desde o início, pois em uma disputa 
lado a lado estando na direita não terá como manobrar para dentro. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem, de preferência nas três retas. 
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Charlotte Legends RC Long 

 

 

Geral: Este é um circuito pouco utilizado, porém de uma exigência ímpar de técnica e precisão, se 
assemelhando a um circuito de rua em alguns trechos, sinuoso, ondulado e inclinado, exigindo máxima 
atenção e respeito aos adversários. 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é bem próximo, e a baixa velocidade alcançada pode dar 
a falsa impressão de que você pode conseguir mergulhar pra cima dos adversários a frente. Atenção ao 
largar na parte inclinada da pista, sempre exigindo máximo de controle no pedal. 

Reta do pitlane: Necessário não só respeitar o espaço do adversário como não fechar sua trajetória ao 
final da reta, pois isso o coloca de frente às barreiras d epneus alocadas no canto direito e 
principalmente canto esquerdo da curva. 

Curvas 3-4-5: Ter ciência de que espalhar sobre um adversário pode facilmente jogá-lo para o muro ou 
mesmo lhe jogar para os muros internos após as zebras, gerando o pior prejuízo possível. 

Entrada dos boxes: Deve ser feita com segurança sem desconsiderar carros que estejam a sua frente no 
traçado normal. 

Bandeiras azuis: Permitir a ultrapassagem mais previsível possível dos adversários, sem mudanças 
bruscas de linha, e contornando as curvas por fora – mas sempre atento aos muros. 

Bom tutorial onboard de volta rápida: https://www.youtube.com/watch?v=2PU7qrX3KCI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PU7qrX3KCI
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Curitiba 

 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local 
onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando 
a curva. 

Curvas 1-2: Primeiro S é fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída 
segura na Curva 3. Caso saia dos limites da pista, deve fazer um retorno seguro, mais paralelo possível à 
pista. 

Curvas 11-12: Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois 
dependendo de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais alta e gerar um 
toque. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha de entrada e com a velocidade limite de pitlane, 
que inicia antes do que a maioria imagina quando não treinou este quesito.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Curvelo 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local 
onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando 
a curva. 

Curvas 1-2: Primeiro S é fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída 
segura na Curva 3. Caso saia dos limites da pista, deve fazer um retorno seguro, mais paralelo possível à 
pista. 

Entrada de boxes: Atenção com a velocidade limite de pitlane, pois a redução é abrupta.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Donington Park 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui áreas de escape asfaltadas, além de ser estreito em relação a outras 
pistas, o que requer precisão nas manobras de ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Curva 9 (Chicane): Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois 
dependendo de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais alta e gerar um 
toque. É possível atacar os limites de acordo com o que o simulador permite, mas caso gere um 
acidente por passar fora destes limites deverá ser responsabilizado. 

Entrada de boxes: Atenção com a entrada de outros carros, pois a mudança de velocidade e traçado é 
abrupta na saída da Curva 11.  

Saída dos boxes: Linha pontilhada é o único caminho de saída, enquanto os pilotos que vem pela reta 
devem avistar os adversários que estão saindo dos boxes e buscar evitar contatos entre os carros. 
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Goiânia 

 

Largada: É possível se defender por fora na primeira curva, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora. 

Ultrapassagens: No geral é difícil ultrapassar nesta pista, então fica nítido quando há alguma forçada 
nesse sentido.  

Áreas de escape: Alguns pontos tem pequenas áreas azuis de escape, mas é necessário ter cuidado 
para não sair do slimites da pista (linha branca), pois lhe tira o direito de disputar posição e deve 
retornar com segurança para o traçado. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem, de preferência nas três retas. 
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Guaporé 

 

Largada: É possível se defender por fora na primeira curva, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora. 

Áreas de escape: As principais frenagens nessa pista tem pouquíssima ou nenhuma área de escape, 
portanto é um grande desafio executar ultrapassagens e disputas lado a lado. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem. 

Degaste de pneus: Nessa pista é necessário compreender que o desgaste maior de pneus lhe prejudica 
em uma disputa lado a lado, onde é mais difícil segurar o carro para não espalhar sobre o adversário 
especialmente nos Esses. 

Retornos à pista: Devem ser executados com o carro 100% sob controle e em velocidade compatível, 
paralelamente ao traçado. Jamais retornar cruzando a pista. 
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Hockenheim 

 

 

Largada: É possível se defender por fora na primeira curva, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora. 

Curva 6 (hairpin): Extrema atenção na disputa por posição, cuidado com o mergulho neste ponto. Caso 
passe reto, retorne com segurança, sem bloquear outros carros. 

Áreas de escape: Alguns pontos tem áreas asfaltadas, onde o simulador define quando é um off-track, 
mas é necessário ter cuidado pois esta saída dos limites das linhas brancas lhe tira o direito de disputar 
posição, e o obriga a retornar com segurança para o traçado. 

Entrada de boxes: Atenção com a entrada de outros carros, pois a mudança de velocidade e traçado é 
abrupta na saída da Curva 16.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Hungaroring 

 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local 
onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando 
a curva. 

Curvas 2-3: Fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída segura na Curva 
3. 

Curvas 4-5: Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois 
dependendo de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais baixa ou mais 
alta, e deve evitar o contato com os carros a sua frente. 

Áreas de escape: Alguns pontos tem áreas asfaltadas, onde o simulador define quando é um off-track, 
mas é necessário ter cuidado pois esta saída dos limites das linhas brancas lhe tira o direito de disputar 
posição, e o obriga a retornar com segurança para o traçado. Curvas 4 e 11 são maiores exemplos. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha de entrada, e sem erros que façam ficar 
atravessado na entrada.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Imola 

 

Largada: Necessária extrema atenção com os adversários para não tirar deles o espaço da pista, 
considerando que há uma guinada na reta na aproximação da zona de frenagem. 

Curvas 2/3/4 (Tamburello): Atenção para não tirar o espaço do adversário. Caso perca a curva, deve 
retornar na saída da 4 pelo lado direito da reta de forma segura. 

Curvas 5/6 (Villeneuve): Atenção redobrada com movimentos de ataque ao adversário, pois a freada é 
feita com o volante virado e qualquer toque pode ocasionar rodadas. 

Curvas 11/12/13 (Acque Minerali): Atenção na descida em frenagem para não tocar adversários a 
frente, especialmente sob tráfego onde as frenagens vão se antecipando. Caso saia da pista á esquerda, 
deve fazer o retorno de forma segura também pela esquerda, não arriscando defender posições. 

Curvas 14/15 (Variante Alta): Atenção caso escape da pista na saída da segunda perna, abortando a 
disputa por posição e priorizando o retorno seguro. 

Curvas 16/17/18 (Rivazza): Ponto crítico da pista, onde frenagens atrasadas podem gerar acidentes 
maiores. O tempo que os prejudicados perdem para retornar à pista é grande neste trecho. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência na parte direita da reta, para não 
bloquear ou colidir com adversários.  

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. 

Retardatários: Ser proativo nas retas que antecedem os Esses e Variantes, pois nos trechos sinuosos o 
adversário perde tempo até aplicar a manobra. 
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Indianapolis RC 

 

Largada: Necessária extrema atenção com os adversários para não tirar deles o espaço da pista no 
primeiro Esse, onde é necessário manter o espaço na disputa lado a lado. 

Curvas 3/4/5/6: Trecho de difícil ultrapassagem, requer atenção pois uma manobra de ataque deve ser 
muito bem calculada. 

Curva 12: A entrada para este Esse final requer máxima atenção, já que é possível buscar uma 
ultrapassagem, mas em geral não é o mais esperado, já que a reta seguinte é mais longa e dá mais 
chances para uma ultrapassagem. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência na parte direita da reta, para não 
bloquear ou colidir com adversários.  

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. 

Retardatários: Ser proativo nas retas que antecedem os Esses e Variantes, pois nos trechos sinuosos o 
adversário perde tempo até aplicar a manobra. 
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Interlagos 

 

Largada: Máxima atenção no S do Senna, para não espalhar sobre outro competidor ou tocar outro 
carro, que pode gerar o efeito sanfona e um acidente generalizado. Caso fique atravessado na pista, 
espere os demais passarem e retorne com segurança. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=6LSAaVq4Dsw 

Reta oposta: Caso escape na área externa na Curva do Sol, deve abortar a disputa por posição e 
retornar sem dar uma portada no adversário. Um carro rodando no meio da reta pode gerar um 
acidente generalizado. 

Laranjinha: Máxima atenção na subida caso esteja colado em outro carro, e muita atenção caso saia 
pela parte externa, retornando com segurança para a frenagem. 

Entrada dos boxes: Fique à esquerda já no iníciuo da subida para indicar aos adversários que você 
pretende entrar nos boxes. 

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LSAaVq4Dsw
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Jacarepaguá 

 

Largada: É possível se defender por fora na primeira curva, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora. 

Curva Sul: Extrema atenção na disputa por posição, cuidado com o mergulho neste ponto. Utilize as 
métricas do Driving Code para uma disputa segura, já que esta é uma curva de alta velocidade e 
qualquer toque pode ocasionar um acidente de proporções maiores. 

Disputas: Em linhas gerais esta pista possui um conjunto de curvas de média velocidade, onde é 
necessário estar atento em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois dependendo 
de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais baixa ou mais alta, e deve 
evitar o contato com os carros a sua frente. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência por dentro na penúltima reta antes da 
curva da Vitória, e para não passar reto na freada, o que o faria atravessar a curva de volta para a pista. 

Saída dos boxes: Linha pontilhada é o único caminho de saída, enquanto os pilotos que vem pela reta 
devem avistar os adversários que estão saindo dos boxes e buscar evitar contatos entre os carros. 
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Jerez 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui áreas de escape asfaltadas, além de ser estreito em relação a outras 
pistas, o que requer precisão nas manobras de ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência por dentro na penúltima reta antes da 
curva 13, e para não passar reto na freada, o que o faria atravessar a curva de volta para a pista. 

Saída dos boxes: Linha pontilhada é o único caminho de saída, enquanto os pilotos que vem pela reta 
devem avistar os adversários que estão saindo dos boxes e buscar evitar contatos entre os carros. 
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Knockhill 

 

 

Resumo: Pista bastante curta e muito veloz, receita ideal para um ótimo desafio pela volta mais rápida, 
e ainda maior para disputar posições. 

Largada: Logo as Curvas 1 e 2 são em uma descida onde, em traçado ideal, se ataca ambas as zebras. 
Ou seja, é menor provável funcionar uma disputa de posição lado a lado, perdendo-se tempo em 
relação aos demais pilotos por ser necessário tirar bastante o pé. 

Curvas 4, 5 e 6: Segue um traçado sinuoso neste trecho, onde uma disputa lado alado é bastante 
perigosa e deve ser feita com o máximo de respeito ao espaço do adversário. Geralmente uma boa 
saída, limpa, deste trecho leva a uma velocidade melhor para as disputas a seguir, em melhores pontos 
de ultrapassagem. 

Curva 9: Melhor ponto de ultrapassagem, porém requer atenção para o ponto de frenagem, a 
ondulação do asfalto neste trecho, e claro, não espalhar e tirar o espaço do adversário, pois a saída de 
curva tem o muro que divide os boxes da pista. 

Bandeiras azuis: Ceder passagem no final das retas, próximos às chicanes, é muito perigoso. O ideal em 
um traçado curto como esses é fazer isso em meio a reta (nem no início nem no fim da reta), facilitando 
a manobra de quem vai ultrapassar. 
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Kyalami 

 
 

Largada: Logo após a largada há um Esse em descida, o que torna o início complicado e exige máxima 
atenção no respeito ao espaço do adversário. O final para a freada da Curva 2 também requer atenção 
pois ainda chega-se com pneus e freios frios. 

Curva Sunset: Esta Curva 6 é de raio longo e termina numa rápida freada, sem área sde escape, o que 
exige muito cuidado na disputa por posição. 

Esses (Curvas 8 e 9): Zebras lisas, tomada rápida, e saída quase sem área de escape à esquerda fazem 
deste um ponto perigoso, onde é possível ultrapassar mas requer respeito ao espaço do adversário. 

Entrada nos boxes: Freada forte exige cuidado pois o caminho é estreito e o muro colado na curva. 

Saída dos boxes: Respeitar a linha branca até o final, por questões óbvias de segurança. Não respeitar 
pode gerar ganho de tempo e a penalização respectiva. 

Bandeiras azuis: Circuito com plenas possibilidades para ceder passagem. Maior cuidado no Esse, mas 
no restante é possível ser bastante proativo. 
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Laguna Seca 

 

Largada: Não parece mas é uma das largadas mais complicadas, pois a reta tem um leve desvio para a 
esquerda e os carros devem seguir suas “faixas” sem irem de encontro a outros que estão ao lado. 
Também tem uma frenagem forte em descida, onde é imprescindível evitar tocar o carro a frente. 

Curva 2: O hairpin tem duas pernas para a esquerda, e é necessário estar atento para seguir 
respeitando o espaço do adversário até a saída da segunda parte. 

Curva 8, Corkscrew: Curva emblemática que exige o máximo de atenção. Mergulhar na subida para 
tentar tomar o espaço atrasado é um risco enorme de acidente. Caso fique atravessado na pista, espere 
os demais carros passarem para retornar com segurança. Esta é uma curva cega para quem vem da 
subida. 

Curva 11: A prioridade é sempre uma saída com velocidade para a reta principal, então muito cuidado 
com frenagens tardias para não acertar o adversário a frente. 

Ultrapassagens: No geral é difícil ultrapassar nesta pista, então fica nítido quando há alguma forçada 
nesse sentido.  

Retardatários: Por ser um traçado estreito, exige muita atenção no procedimento de passagem, de 
preferência nas retas. 

 



 28 
 

 

Le Mans 

 

Largada: Atenção máxima na primeira curva antes da freada para o Esse, pois se alguém espalhar sobre 
o carro ao lado gera um acidente de maiores proporções. 

Longas retas: Atenção para não realizar o zigue-zague, a mudança de direção além de uma vez por reta, 
para se defender. 

Esses em geral: Seguir o mesmo padrão de respeitar o espaço lado a lado durante o raio todo caso 
esteja em disputa. Serve também para as Porsche Curves, ponto mais complexo do circuito. 

Diferenças de setup e rendimento: Em uma pista tão longa e técnica, alguns acertam o carro para frear 
mais cedo, outros mais tarde, e com isso é necessário ter extrema atenção com os carros a sua volta. 

Saída dos boxes: Com um trecho curvo e uma linha curva de saída, é necessára máxima atenção para 
não evadir o espaço do adversário em caso de estarem lado a lado neste momento. 
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Lime Rock 

 

 

Geral: Clássico circuito no iRacing, é desafiador por ser muito veloz, de curta extensão, e sem áreas de 
escape asfaltadas, criando um ambiente que exige máxima precisão e atenção. 

Largada: Os pontos de largada e frenagem são distantes, então todos chegam com bastante velocidade 
até a primeira curva, precisando ser cauteloso para não acertar o carro a frente e criar uma reação em 
cadeia. Mergulhos por dentro também podem colocar tudo a perder. 

Curva 5: A subida da chicane é um grande desafio de precisão, e ainda mais caso haja alguma disputa 
por posição lado a lado, considerada extremamente arriscada neste ponto, precisando respeitar ao 
máximo o espaço do adversário. Atenção na subida para não perder o controle, pois sem uma área de 
escape acaba pegando o guard rail e levando danos ao carro. 

Curva final: Muita atenção caso escape demais fora dos limites da pista, pois o retorno de pé cravado 
pode lhe jogar pra cima de adversários que estejam mais rápidos e que tenham contornado a curva 
corretamente. 

Bandeiras azuis: Perfeitamente possível ceder passagem na reta, após curvas 4, 6, 8, e 9, devendo ser 
proativo na abertura de passagem pois é um traçado curto e veloz. A manobra deve ser feita da forma 
mais previsível possível por ambas as partes. 

Bom tutorial de volta rápida: https://www.youtube.com/watch?v=_vz0r5EbLN8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vz0r5EbLN8
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Londrina - Long 

 

Largada: Extremo cuidado na Curva 1 para não tirar o espaço do adversário, e na Curva 2 para não tocar 
os carros a frente. Há pouca área de escape e isso deve trazer grandes prejuízos aos que forem tocados. 

Curva 3: Ponto crítico da pista, onde não se pode mergulhar, seguindo as regras do Driving Code, já que 
o carro que esteja 100% a frente já se prepara para fazer a tangência. 

Curvas 5 e 6: Necessário cuidado na primeira perna onde há um anti-cut em que o carro salta, na 
segunda perna com a zebra em si, e na terceira perna para não ir direto na barreira de pneus. 

Final da reta oposta: Ultrapassagens na Curva 7 devem ser feitas com precisão. Um piloto por fora não 
pode tangenciar totalmente e fechar o espaço de quem esteja se defendendo por dentro, bem como 
não pode espalhar e tirar o espaço do adversário que se defenda por fora. 

Entrada nos boxes: Recomendável se posicionar à direita da reta desde o início, para não correr o risco 
de bloquear quem pretende seguir na pista. Dentro do caminho entre os muros, é proibido disputar 
posição. 

Saída dos boxes: Linha clara que deve ser respeitada por questões de segurança. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem, de preferência nas retas. 
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Long Beach 

 

Largada: O desafio de fazer lado a lado toda a “reta curva” é grande, e ainda maior o desafio de dividir 
as primeiras curvas, seja a freada forte (2), seja a curva da fonte (3), o espaço é mínimo e geralmente ali 
o funil é formado.  

Saída dos boxes: É possível usar o caminho de saída dos boxes (à direita da linha de saída, porém com 
atenção para ver se nenhum carro está saindo dos boxes. 

Muros próximos: Sempre atento aos limites da pista, neste caso o muro, para evitar maiores danos no 
carro e evitar bater e ricochetear de volta em cima de um adversário. Sempre respeitar o espaço do 
adversário, pois aqui não há margem para erros. 

Bandeiras azuis: Apesar de ser um circuito de rua, é possível ceder passagem com as retas principal, 
oposta, além do trecho entre as curvas 5 e 6, e 6 e 7, sem dificuldades. Basta ser proativo e ao mesmo 
tempo fazer manobras previsíveis, cortando a velocidade gradativamente, sem deixar para o fim das 
retas. 

Entrada nos boxes: Atenção pois o caminho é à direita e exige uma forte redução. Ao sair da última 
curva (1), já se posiciona à direita. 

Retornos à pista: Em circuitos de rua é imprescindível retornar de forma segura após um incidente ou 
rodada. Aguarde os carros passarem, e retorne com pista livre. Ainda assim é importante utilizar no 
máximo metade da largura da pista para manobrar seu carro de volta, permitindo espaço para algum 
carro que possa aparecer no local. 
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Mexico City EPrix 

 

Largada: Para quem está por dentro, a atenção maior é não tocar a mureta dos boxes, pois o carro 
pode bater e voltar bloqueando todos os demais carros, além de evitar espalhar e espremer no muro 
externo o carro que possa estar ao seu lado. Para quem está por fora, o desafio é não tocar o próprio 
muro externo e voltar bloqueando a pista. 

Curva 4: A freada forte para a chicane é o ponto mais perigoso, especialmente nas primeiras voltas da 
corrida. Não dá pra tocar o muro interno e ricochetear para o outro lado, não dá pra mergulhar e passar 
reto, nem tocar os carros a frente, que certamente os faria perder a curva. 

Curva 15: A chicane final é igualmente complicada, com a diferença que há uma barreira para evitar 
cortes, o que pode gerar danos nos carros que por ali passarem. 

Entrada nos boxes: Ficar à direita já na saída da chicane para sinalizar que entrará nos boxes, caso 
necessário. 

Muros próximos: Sempre atento aos limites da pista, neste caso o muro, para evitar maiores danos no 
carro e evitar bater e ricochetear de volta em cima de um adversário. Sempre respeitar o espaço do 
adversário, pois aqui não há margem para erros. 

Bandeiras azuis: Apesar de ser um circuito híbrido, é possível ceder passagem com as retas principal, 
oposta, além das curvas de raio mais longo, sem dificuldades. Basta ser proativo e ao mesmo tempo 
fazer manobras previsíveis, cortando a velocidade gradativamente, sem deixar para o fim das retas ou 
curvas. 

Retornos à pista: Em circuitos cercados por muros é imprescindível retornar de forma segura após um 
incidente ou rodada. Aguarde os carros passarem, e retorne com pista livre. Ainda assim é importante 
utilizar no máximo metade da largura da pista para manobrar seu carro de volta, permitindo espaço 
para algum carro que possa aparecer no local. 
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Miami Bayside Sprint 

 

Largada: Logo após a largada há uma chicane onde é necessária extrema atenção para não tirar espaço 
do adversário que está ao lado, além é claro de não atacar demais as zebras e perder o controle de seu 
carro. 

Zebras altas e guias: Em geral será necessário ter cuidado com as zebras altas, pois há a possibilidade 
de atacá-las, mas mantendo o carro sob controle. 

Entrada nos boxes: Ficar à esquerda já na entrada da reta para sinalizar que entrará nos boxes, caso 
necessário. 

Muros próximos: Sempre atento aos limites da pista, neste caso o muro, para evitar maiores danos no 
carro e evitar bater e ricochetear de volta em cima de um adversário. Sempre respeitar o espaço do 
adversário, pois aqui não há margem para erros. 

Bandeiras azuis: Apesar de ser um circuito de rua, é possível ceder passagem com as retas principal, 
oposta, além das curvas de raio mais longo, sem dificuldades. Basta ser proativo e ao mesmo tempo 
fazer manobras previsíveis, cortando a velocidade gradativamente, sem deixar para o fim das retas ou 
curvas. 

Retornos à pista: Em circuitos cercados por muros é imprescindível retornar de forma segura após um 
incidente ou rodada. Aguarde os carros passarem, e retorne com pista livre. Ainda assim é importante 
utilizar no máximo metade da largura da pista para manobrar seu carro de volta, permitindo espaço 
para algum carro que possa aparecer no local. 
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Misano 

 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local 
onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando 
a curva. 

Curvas 1-2: Primeiro S é fundamental respeitar o espaço do adversário lado a lado para uma saída 
segura na Curva 3. Caso saia dos limites da pista, deve fazer um retorno seguro, mais paralelo possível à 
pista. 

Áreas de escape: Alguns pontos tem áreas asfaltadas vermelhas, onde o simulador define quando é um 
off-track, mas é necessário ter cuidado pois esta saída dos limites das linhas brancas lhe tira o direito de 
disputar posição, e o obriga a retornar com segurança para o traçado. 

Disputas: Em linhas gerais esta pista possui um conjunto de curvas de média velocidade, onde é 
necessário estar atento em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois dependendo 
de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais baixa ou mais alta, e deve 
evitar o contato com os carros a sua frente. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência por dentro na penúltima reta antes da 
curva 16, e para não passar reto na freada, o que o faria atravessar a curva de volta para a pista. 

Saída dos boxes: Respeitar o caminho de saída até o final, e os pilotos que vem pela Curva 2 devem 
avistar os adversários que estão saindo dos boxes e buscar evitar contatos entre os carros. 
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Mônaco 

 

Largada: Para quem está por dentro, a atenção maior é não espalhar na Curva 1 (Saint Devote), e para 
quem está por fora a missão é não só evitar o muro externo, como evitar tangenciar sobre quem esteja 
ao lado por dentro. 

Curva 6 (Loews): Sempre necessária atenção para evitar um mergulho que possa causar um acidente ou 
mesmo bloquear a pista. 

Curva 11 (Chicane): Sempre atenção para não gerar um acidente. Se necessário cortar a chicane, 
retornar devolvendo tempo ou posições ganhas neste processo. 

Muros próximos: Sempre atento aos limites da pista, neste caso o muro, para evitar maiores danos no 
carro e evitar bater e ricochetear de volta em cima de um adversário. Sempre respeitar o espaço do 
adversário, pois aqui não há margem para erros. 

Bandeiras azuis: Apesar de ser um circuito de rua, é possível ceder passagem com as retas principal, 
Beau Rivage, entre a Casino e a Mirabeau, além de após o Túnel, após a Chicane, e após a Piscina. Basta 
ser proativo e ao mesmo tempo fazer manobras previsíveis, cortando a velocidade gradativamente, 
sem deixar para o fim das retas ou curvas. 

Retornos à pista: Em circuitos cercados por muros é imprescindível retornar de forma segura após um 
incidente ou rodada. Aguarde os carros passarem, e retorne com pista livre. Ainda assim é importante 
utilizar no máximo metade da largura da pista para manobrar seu carro de volta, permitindo espaço 
para algum carro que possa aparecer no local. 
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Montreal 

 

Largada: Extremo cuidado na reta para não tirar o espaço do adversário, para não passar reto na Curva 
1, e atenção para não perder o ponto de frenagem na Curva 2, onde quase não há área de escape. Caso 
passe reto na Curva 1, retorne com segurança pelo lado direito da reta seguinte e ceda as posições 
ganhas com esta manobra. 

Curvas 3/4, 6/7, e 8/9: Todos os Esses partem dos mesmos princípios do Driving Code quanto a não 
mergulhar indevidamente para uma ultrapassagem, ressaltando que é possível devolver posição em 
caso de cortes, necessário cuidado com os muros e obrigatoriedade de retornar com segurança à pista. 

Curva 10: É possível se defender na saída por fora, e o muro é o limite, portanto uma manobra de 
espalhar sobre o adversário pode gerar um incidente. 

Curva 13/14: Ter ciência de que um mergulho indevido pode causar sérios prejuízos a você e aos 
adversários. 

Entrada nos boxes: Desde o início da reta que antecede a entrada fique pela esquerda, para não correr 
o risco de bloquear adversários ou colidir com eles. 

Saída dos boxes: Linha clara que deve ser respeitada por questões de segurança. 

Retardatários: Por ser um traçado estreito, deve se ter atenção redobrada no procedimento de 
passagem, e claro aproveitando as várias retas. 

Retornos à pista após rodada: Deve se utilizar no máximo metade da largura da pista para fazer uma 
manobra de retorno, dando espaço aos demais pilotos para desviarem de uma possível colisão. 
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Monza 

 

Largada: Com a alta velocidade e uma forte freada, esta é uma das largadas mais difíceis do calendário. 
Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (direita), um local onde pode gerar a 
situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está contornando a curva. 

Curva 3 e Variante Ascari: Mesma atenção nestas chicanes, em respeitar o espaço do adversário. Se 
está por dentro na primeira perna, estará por fora na segunda, então é necessário que ambos se 
respeitem. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=LRlQPr7LKV0 

Entrada nos boxes: Erro mais comum é o piloto frear muito além e ser penalizado por excesso de 
velocidade nos boxes. Caso algum outro carro a frente também esteja entrando, não conte que ele fará 
uma entrada perfeita: antecipe a redução para evitar acidentes. 

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRlQPr7LKV0
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Motegi 

 

 

Largada: Atenção com a primeira sequência de duas curvas para a direita, para não perder o foco e 
seguir respeitando o espaço do adversário mesmo entre as duas pernas da sequência. É natural o piloto 
que está por dentro faze ro movimento mais “redondo”, então também quem está por fora não pode 
espremê-lo totalmente. 

Curvas 3 e 4, Curvas 12 e 13: Estas outras sequências de curvas tem as mesmas características, ainda 
com maior velocidade do que a situação das curvas 1 e 2, exigindo o respeito ao espaço do adversário 
que estiver ao seu lado. 

Entrada dos boxes: Deve ser feita com a atenção de não frear no traçado e ao mesmo tempo não 
atropelar quem esteja a frente próximo à entrada. 

Bandeiras azuis: Circuito pleno de possibilidades para ceder passagem enquanto retardatário, deve ser 
feito o quanto antes e sempre com movimentos previsíveis, sem frenagens bruscas ou mudanças de 
linha bruscas. 

Bom vídeo de volta rápida: https://www.youtube.com/watch?v=UmYepAkFAg8 

https://www.youtube.com/watch?v=UmYepAkFAg8
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Nurburgring GP 

 

Largada: Com uma reta muito larga e um cotovelo na primeira curva, é necessário não tomar uma linha 
extrema interna (direita), pois não se tem referência de volta limpa e é fácil passar reto, acertando a 
lateral de quem já está contornando a curva. A descida é fato agravante, com freios e pneus frios. 

Curva 7: Neste hairpin é necessária atenção com o carro da frente, pois um breve toque pode gerar um 
acidente generalizado. 

Curvas 8-9: No Esse do Schumacher é extremamente difícil disputar lado a lado, e geralmente quem 
está mais atrás no momento da tangência alivia a disputa. 

Curvas 13-14: Mergulho tardio na subida para a chicane pode gerar acidentes. O próprio contorno da 
chicane deve ser feito respeitando os espaços do adversário. Caso passe reto na chicane, tem a 
oportunidade de retornar com segurança e sem ganhar tempo ou posições. 

Entrada de boxes: Atenção com a marcação de linha de entrada, e sem erros que façam ficar 
atravessado na entrada.  

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Okayama 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui muitas áreas de escape asfaltadas, além de ser estreito em relação a 
outras pistas, o que requer precisão nas manobras de ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Curva 5: É perfeitamente possível se defender por fora, e com isso é extremamente importante 
respeitar o espaço, tanto por dentro quanto por fora, sem fechadas ou espalhadas. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência por dentro na penúltima curva para 
seguir o caminho completo. 

Saída dos boxes: Seguir a linha de saída até o final por questões de segurança. 
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Oran Park 

 

 

A primeira frenagem compreende as duas primeiras curvas, portanto é necessária extrema atenção em 
especial na largada e disputas lado a lado, onde não é viável fazer a tangência ideal. 

No restante do traçado é difícil ultrapassar e não há área de escape asfaltada, em alguns pontos sequer 
há área de escape, o que exige uma execução do procedimento de ultrapassagem válida de acordo com 
o Regulamento e o Driving Code, 

Os retardatários devem ter máxima atenção para ceder passagem, excluindo pontos como os esses ou 
a subida maior, e abrindo passagem nas retas. 

A entrada dos boxes é muito estreita e requer frenagem precisa no caminho de entrada, e não no 
traçado, além de um cuidado para não tocar os guard rails. As disputas por posição requerem atenção 
para os pilotos não espremerem os adversários junto ao guard rail. 

Tutorial:  Hotlap Oran Park (MX5): https://www.youtube.com/watch?v=jG8N4Y75l6M 

https://www.youtube.com/watch?v=jG8N4Y75l6M
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Oschersleben 

 

Largada: Necessária extrema atenção com os adversários para não tirar deles o espaço da pista no 
primeiro Esse, onde é necessário manter o espaço na disputa lado a lado. A curva de raio mais longo à 
direita é o ponto crucial, pois não se pode espalhar ao longo de sua trajetória, caso tenha o adversário 
ao lado esquerdo.  

Curvas 3/6/8: As curvas de raio mais longo neste circuito tem as mesmas características e necessidade 
de respeitar o espaço lado a lado do adversário. 

Curvas 9/10 (Esse Shell): Esta sequência é extremamente veloz e é um daqueles pontos mais difíceis de 
se ultrapassar, já que para sair d alinha ideal para ficar lado a lado é necessário reduzir muito a 
velocidade. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência na parte esquerda da reta, para não 
bloquear ou colidir com adversários.  

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. Quem vem da pista 
também deve fazer o movimento que dê espaço ao adversário que sai dos boxes. 

Retardatários: Ser proativo nas retas que antecedem os Esses e Variantes, pois nos trechos sinuosos o 
adversário perde tempo até aplicar a manobra. 
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Oulton Park 

 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui áreas de escape asfaltadas, o que requer precisão nas manobras de 
ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Curvas de alta: É necessário relembrar a necessidade de respeitar o espaço do adversário em disputas 
lado a lado. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência pela direita da reta para sinalizar sua 
entrada aos adversários. 

Saída dos boxes: Manter a saída pela direita até ter pista livre para ir ao atraçado ideal. 

Retardatários: Por ser uma pista curta e rápida, exige máxima atenção para ceder passagem. O 
retardatário deve adotar uma abordagem passiva, sem mudança de direção, apenas reduzindo 
gradativamente a velocidade para que o piloto que aplica a volta efetue a manobra. 

Tutorial interessante com o MX5: https://www.youtube.com/watch?v=bGkpusFkMCs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGkpusFkMCs
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Paul Ricard 

 

Largada: Em todas as versões de Esses das primeiras curvas, é necessária máxima atenção para não 
fechar/espalhar sobre o adversário. Um toque ou rodada neste trecho deve gerar um acidente 
generalizado. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=dOCcPHNdaJc 

Esses da reta oposta: Mesmo conceito da largada é aplicado em todas as versões de Esses da reta 
oposta. 

Entrada nos boxes: Em versões do circuito onde a entrada é feita pelo início da reta dos boxes, é 
necessário ter atenção para se dirigir ao lado direito da reta o mais breve possível, respeitando a linha 
de entrada. 

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 

https://www.youtube.com/watch?v=dOCcPHNdaJc
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Road America 

 

 

Geral: Uma pista extremamente veloz, onde os pilotos geralmente optam pelos acertos de carro mais 
arrojados em busca de velocidade, requer maior atenção nas curvas chave para se obter sucesso. 

Largada: Atenção para a alta velocidade na chegada para a primeira curva, onde é perfeitamente 
possível disputar lado a lado, como o restante do circuito tem como característica. 

Curva 5: Freada fortíssima, em descida, exige atenção para não passar do ponto e acertar os 
adversários. Mesmo caso passe por fora na área de escape à direita, é preciso ter cuidado ao retornar 
ao traçado. 

Curva 9: O Carrossel exige máxima precisão, e compreender que é difícil disputar lado a lado, pois 
qualquer pisada de roda na grama pode lhe fazer perder o controle. 

Curva 11: Virada muito rápida, onde a diferença de acerto, ou desgaste de pneus, pode gerar diferentes 
reduções de velocidade neste ponto e é preciso ter atenção para não acertar o adversário. 

Entrada dos boxes: Atenção com os demais carros que também estejam entrando, pois é uma subida 
cega e pode lhe pegar de surpresa. 

Bandeiras azuis: Espaço de sobra para ceder passagem de acordo com o que sempre pregamos, de 
forma previsível e segura. 
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Road Atlanta 

 

 

Geral: Caprichar na subida, Esses, e chicane final é o essencial para ter sucesso nessa pista. 

Largada: Atenção para o fato de a largada ser já em descida e em curva, o que torna desafiador o 
respeito pelo espaço dos adversários. Isso sem contar a Curva 1, uma subida cega que também vai 
exigir cuidados para evitar toques. 

Curva 3: O ponto mais alto da pista é uma curva em forma de chicane, rápida, que exige atenção em 
disputa e mesmo sozinho, para evitar perder o controle no início da descida. 

Curva 6: Ponto que algumas vezes os pilotos usam para tentar ultrapassagem, e em outras vezes levam 
a pior, pois é uma tangência mais rápida do que parece, e é difícil conseguir ter alguma vantagem por 
ali. 

Curva 10: Depois de evitar fazer um zigue-zague, espremida ou bloqueio, que sabemos que você 
cumprirá com sucesso, também deverá ter máxima atenção na disputa por posição neste que é o 
principal ponto de ultrapassagem. 

Entrada dos boxes: Atenção nesta entrada que pode pegar de surpresa pela descida e pelo caminho 
estreito. 

Bandeiras azuis: Nas retas é tranquilo ceder passagem, porém nos Esses é recomendável não perder a 
concentração com este tipo de manobra, deixando para a saída dos Esses. 
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Rudskogen 

 

 

Geral: Pista mais recente em simuladores, requer uma boa dose de prática em disputas. 

Largada: Atenção para este tipo de sequência onde um cotovelo leva a uma curva m ais longa para o 
lado oposto, pois é preciso respeitar ao máximo o espaço do adversário. 

Curvas 3 e 4: Uma sequência extensa que se conclui em um raio bastante longo, em dois tempos, sendo 
a primeira perna uma redução e a segunda uma freada mais forte. Atenção pois um mergulho na 
primeira perna na tentativa de ultrapassagem pode dar muito errado. 

Esses: Bem mais difícil de ultrapassar neste trecho sinuoso, e quanto mais rápido o carro, mais difícil 
será. Praticamente não vale a pena, pois a tentativa de ganhar uma posição o fará mais lento em 
relação a todos os demais. 

Entrada dos boxes: Atenção nesta entrada, pois não se pode atropelar quem esteja a frente fazendo o 
traçado normal, e também não tem como entrar quando se estiver numa disputa mais agressiva de 
posição. 

Saída dos boxes: Atenção para não invadir em meio de curva o espaço dos pilotos que vem pela 
primeira curva. Quem vem pela pista deverá respeitar o espaço de quem está saindo. 

Bandeiras azuis: Nas retas é tranquilo ceder passagem, porém nos Esses é recomendável não perder a 
concentração com este tipo de manobra, deixando para a saída dos Esses. 
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Santa Cruz do Sul 

 

 

Largada: Ponto de largada até a primeira curva é distante, então deve-se atentar à alta velocidade no 
ponto de frenagem. Atenção para não mergulhar atrasado na extrema interna da reta (esquerda), um 
local onde pode gerar a situação de três lado a lado ou mesmo acertar a lateral de quem já está 
contornando a curva. 

Curvas 2-3: Ninguém é proibido de disputar posição em local nenhum da pista, porém é consenso que 
disputar neste Esse pode trazer mais prejuízos do que ganhos. Geralmente se você está mais atrás em 
relação ao adversário, recolher e priorizar uma descida forte te dá um ganho e permite disputar a 
posição ao final da próxima reta. 

Curva 5: Muita atenção em relação ao carro da frente quando se está muito próximo, pois dependendo 
de lastro ou desgaste de pneu sua velocidade pode ser ligeiramente mais alta e gerar um toque. 
Extrema atenção ao executar a frenagem, pois com o volante virado esta se torna uma curva perigosa, 
onde a pouca área de escape pode te fazer ir parar em um guard-rail e ter danos severos. 

Curva 8: Extrema atenção nesta frenagem para não passar reto, pois ao entrar na grama fica ainda mais 
difícil segurar o carro e você pode ter o carro projetado para o outro lado da pista (Curva 10), acertando 
outros carros. Necessário voltar de forma paralela ao traçado, sem bloquear outros competidores. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência por dentro na penúltima reta antes da 
curva 14, e para não passar reto na freada, o que o faria atravessar a curva de volta para a pista. 

Saída dos boxes: Linha clara e longa que deve ser respeitada por questões de segurança. 
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Sebring 

 

 

Resumo: Pista longa e ondulada, com muitos pontos de ultrapassagem e bastante técnica, um traçado 
lendário que exige habilidade e máxima atenção. 

Largada: A Curva 1 é ondulada, larga e de raio longo, então toda precaução é necessária, seja em fazer 
um traçado que não espalhe ou feche o adversário, seja segurar o carro na própria ondulação para não 
ter este resultado negativo. 

Zebras: Atenção com as zebras mais estreitas, onde um erro pode fazer o carro tocar a grama e perder 
estabilidade, velocidade e se tornar suscetível a levar um toque de quem executa o traçado correto. 
Caso escape dos limites da pista, retorne com o carro sob controle, o mais paralelo possível ao traçado. 

Curva 17: Última curva requer técnica para disputar posição. Larga, ondulada e com vários traçados 
possíveis, deve-se tomar cuidado para não se chocar com a linha do adversário, nem fechar ou espalhar 
sobre o mesmo, lembrando que o muro na saída da curva é muito próximo. 

Bandeiras azuis: Ceder passagem no final das retas é mais perigoso e desnecessário, visto a quantidade 
de retas na pista. O ideal é fazer isso em meio a reta (nem no início nem no fim da reta), facilitando a 
manobra de quem vai ultrapassar. 
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Silverstone 

 

Largada: Por serem as Curvas 1-2 rápidas, é necessário entender que não terá como fazer o traçado de 
volta limpa, mas sim se atentar para respeitar o espaço dos adversários a sua volta. Caso saia dos 
limites da pista, por exemplo à esquerda da Curva 1, deve retornar com segurança, sem tirar o espaço 
de quem conseguiu ficar dentro dos limites da pista. 

Curva 3: A primeira freada forte após a largada exige máximo de atenção para evitar mergulhos. Um 
toque maior pode gerar rodadas e acidentes generalizados. 

Curvas 9-10-11-12-13: A sequência mais clássica do circuito tem curvas de alta velocidade onde é 
necessário respeitar o espaço do adversário em uma disputa lado a lado, pois uma escapada ou mesmo 
um toque em uma zebra, fazendo perder velocidade ou espalhar no traçado, pode desencadear um 
acidente de maiores proporções. Caso saia dos limites da pista é imprescindível um retorno com 
segurança. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=zPbmqH6l99s 

Hangar straight: Por ser uma reta longa e larga. Requer muita atenção para não fazer um zigue-zague 
ou bloqueio ao adversário. A curva seguinte (15) permite disputar lado a lado. 

Entrada dos boxes: Se manter à direita naquela reta para sinalizar a intenção de parada e respeitar a 
linha branca. Atenção com a velocidade limite na entrada, item que nessa pista pode pegar de surpresa 
quem não treinou isso. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca de saída até o fim garante a segurança em relação a quem está 
passando pela reta e está atento a este espaço. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPbmqH6l99s
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Silverstone International 

 

Largada: Por serem as Curvas 1-2 rápidas, é necessário entender que não terá como fazer o traçado de 
volta limpa, mas sim se atentar para respeitar o espaço dos adversários a sua volta. Caso saia dos 
limites da pista, por exemplo à esquerda da Curva 1, deve retornar com segurança, sem tirar o espaço 
de quem conseguiu ficar dentro dos limites da pista. 

Curva 3 (Village): A primeira freada forte após a largada exige máximo de atenção para evitar 
mergulhos. Um toque maior pode gerar rodadas e acidentes generalizados. 

Curvas 4 e 5 (The Loop): A sequência que dá acesso à reta do Hangar é um ponto de ultrapassagem 
claro, mas pode não ser o melhor, já que logo adiante está a maior reta deste traçado. 

Hangar straight: Por ser uma reta longa e larga. Requer muita atenção para não fazer um zigue-zague 
ou bloqueio ao adversário. A curva seguinte (Stowe) permite disputar lado a lado. 

Entrada dos boxes: Se manter à direita naquela reta para sinalizar a intenção de parada e respeitar a 
linha branca. Atenção com a velocidade limite na entrada, item que nessa pista pode pegar de surpresa 
quem não treinou isso. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca de saída até o fim garante a segurança em relação a quem está 
passando pela reta e está atento a este espaço. 
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Snetterton 

 

Largada: Necessária extrema atenção com os adversários para não tirar deles o espaço da pista, 
considerando que uma escapada na Curva 1 gera bastante perda de tempo para um retorno e a 
penalização pelo incidente pode ser maior. 

Curva 2 (Montreal): Ponto crítico da pista, onde se vem de uma tomada forte anterior para uma freada 
forte. Atenção com o ponto de frenagem e para não tocar o adversário. 

Curvas 8/9 (Brundle/Nelson): Atenção na disputa para não tirar o espaço do adversário, e com o apoio 
de zebra da nelson, que pode projetar seu carro pra cima do adversário. 

Curvas 11/12 (Coram/Murrays): O desgaste de pneus e condição geral do carro pode trazer mudanças 
de velocidade média nesta curva, portanto é necessário ter atenção com os carros a frente durante o 
raio da curva. A freada da murrays também exige máxima atenção. 

Entrada dos boxes: Ter ciência de que uma redução de velocidade ainda no traçado pode pegar o 
adversário de trás desprevenido e gerar um incidente. 

Saída dos boxes: Apenas um caminho a seguir, sem abrir para a direita caso tenha outros carros na reta 
por questões de segurança. 
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Spa-Francorchamps 

 

Largada: Pelo fato de o ponto de largada não ser distante da primeira curva e as velocidades assim 
serem mais baixas que o normal, o mais importante é se colocar nos espaços corretos, não mergulhar 
na extrema interna da Curva 1, e evitar toques com os carros a sua frente. Caso escape pela área 
externa na saída da Curva 1, retorna com segurança, sem tirar o espaço de quem está dentro da pista. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=SFg58c3YM70 

Eau Rouge: Ninguém é proibido de disputar posição em local nenhum da pista, porém é consenso que 
disputar na Eau Rouge pode trazer mais prejuízos do que ganhos. Geralmente se você está mais atrás 
em relação ao adversário, recolher e priorizar uma subida forte te dá um ganho em velocidade final na 
reta e permite disputar a posição ao final da reta. 

Les Combes: O desafio é respeitar o espaço do adversário e ao mesmo tempo lidar com zebras 
escorregadias e um asfalto na maioria das versões mais ondulado na parte interna da freada (direita). 
Atenção redobrada neste ponto da pista. Caso passe reto, retorne sem ganho de tempo/posição. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=j6NuvLI9Spw 

Blanchimont: A Curva 18 tem o desafio de ser muito veloz e, quando se está disputando lado a lado, 
ambos tem de priorizar o respeito ao espaço do adversário. 

Bus Stop: As Curvas 19-20 requerem total atenção, pois cada um tem um estilo de frenagem e 
tangência e há nuances pequenas de velocidade no meio destas curvas, que devem ganhar sua atenção 
para evitar toques na traseira do adversário, que certamente rodará neste trecho caso seja tocado.  

Entrada dos boxes: Apenas seguir a marcação da linha branca (e se atentar para não bater no caminho 
entre os muros) garante a segurança do procedimento. 

Saída dos boxes: Tanto na saída GP (após a Curva 1) quanto na versão Endurance (saída após a Eau 
Rouge), é necessário respeitar a linha branca até o final. Parece simples, mas historicamente já vimos 
alguns pilotos perderem o foco sobre este procedimento de segurança. 

https://www.youtube.com/watch?v=SFg58c3YM70
https://www.youtube.com/watch?v=j6NuvLI9Spw
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Spielberg 

 

Largada: Pelo fato de o ponto de largada não ser distante da primeira curva e as velocidades assim 
serem mais baixas que o normal, o mais importante é se colocar nos espaços corretos, não mergulhar 
na extrema interna da Curva 1, e evitar toques com os carros a sua frente. Caso escape pela área 
externa na saída da Curva 1, retorna com segurança, sem tirar o espaço de quem está dentro da pista. 

Curvas 1-2-3: Em todos estes cotovelos, basicamente deve-se manter os padrões de disputa assinalados 
em nosso Driving Code para evitar mergulhos tardios, bloqueios e zigue-zagues nas retas. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=ijOg9mEI230 

Curvas 7-8: Atenção aos limites da pista, pois escapar à esquerda entre estas duas curvas implica em 
retornar com segurança de volta ao traçado, abortando qualquer disputa por posição. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem – há retas de sobra para isso. 

Entrada dos boxes: Se manter à direita após a Curva 6 (subida) para sinalizar a intenção de parada e 
respeitar a linha branca desde o início.  

Saída dos boxes: Seguir a linha branca de saída até o fim garante a segurança em relação a quem está 
passando pela reta e está atento a este espaço. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijOg9mEI230
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Summit Point 

 

 

Geral: Pista sem áreas de escape asfaltadas, estreita e rápida em alguns trechos indica máxima atenção 
necessária nas disputas. 

Largada: Atenção para não invadir o espaço do adversário na primeira curva. Quem está por dentro 
deve entender que, se tocar a zebra, que é curta e alta, seu carro pode dar um pulo e toar o adversário 
que está por fora, causando acidente. 

Curvas 4, 5 e 6: Trecho mais sinuoso, com frenagem já com o volante virado, precisa ter atenção 
redobrada e os pilotos devem evitar mergulhos atrasados sobre os concorrentes a frente. 

Entrada nos boxes: Necessária atenção óbvia de não entrar tão forte a ponto de perder o traçado e 
voltar voando para a pista. 

Bandeiras azuis: Apesar de estreita, a pista oferece bons trechos de retas para que se possa ceder 
passagem. Ambos os envolvidos devem fazer manobras previsíveis, sem freadas bruscas ou mudanças 
bruscas de direção. 

Bom tutorial de volta rápida: https://www.youtube.com/watch?v=a3eKLLQAqpk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3eKLLQAqpk
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Suzuka 

 

Largada: Por serem as Curvas 1-2 rápidas, é necessário entender que não terá como fazer o traçado de 
volta limpa, mas sim se atentar para respeitar o espaço dos adversários a sua volta. Caso saia dos 
limites da pista, por exemplo à esquerda da Curva 1, deve retornar com segurança, sem tirar o espaço 
de quem conseguiu ficar dentro dos limites da pista. 

Esses: A sequência mais clássica do circuito (3-4-5-6-7) tem curvas de média velocidade onde é 
necessário respeitar o espaço do adversário em uma disputa lado a lado, pois uma escapada ou mesmo 
um toque em uma zebra, fazendo perder velocidade ou espalhar no traçado, pode desencadear um 
acidente de maiores proporções. Caso saia dos limites da pista é imprescindível um retorno com 
segurança. 

Curvas Degner: Atenção aos limites da pista nas Curvas 8-9, pois escapar à esquerda entre estas duas 
curvas implica em retornar com segurança de volta ao traçado, abortando qualquer disputa por 
posição. Na maioria das versões a área de escape tem caixa d ebrita, e a barreira de pneus é muito 
próxima no trecho abaixo do viaduto. 

Hairpin: Já na Curva 10 é necessário atenção com o carro a frente, pois ali já tem início o 
posicionamento e frenagem para a Curva 11. 

130R: A Curva 15 tem o desafio de ser muito veloz e, quando se está disputando lado a lado, ambos 
tem de priorizar o respeito ao espaço do adversário. 

Melhores momentos da 130R: https://www.youtube.com/watch?v=bGv3k3K_rcQ 

Chicane: As Curvas 16-17 requerem total atenção, pois cada um tem um estilo de frenagem e tangência 
e há nuances pequenas de velocidade no meio destas curvas, que devem ganhar sua atenção para 
evitar toques na traseira do adversário, que certamente rodará neste trecho caso seja tocado.  

Entrada dos boxes: Apenas seguir a marcação da linha branca (e se atentar para não bater no caminho 
entre os muros) garante a segurança do procedimento. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca de saída até o fim garante a segurança em relação a quem está 
passando pela reta e está atento a este espaço. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGv3k3K_rcQ
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Tarumã 

 

Largada: Por serem as Curvas 1-2 rápidas, é necessário entender que não terá como fazer o traçado de 
volta limpa, mas sim se atentar para respeitar o espaço dos adversários a sua volta. Caso saia dos 
limites da pista, por exemplo à direita da Curva 1, deve retornar com segurança, sem tirar o espaço de 
quem conseguiu ficar dentro dos limites da pista. 

Exemplo de acidente: https://www.youtube.com/watch?v=vbtGZ615aX4 

Curva do Laço: Primeira frenagem forte requer muita atenção, pois os pneus e freios vem em 
temperatura mais baixa. Muito cuidado para não passar pela grama á esquerda, pois o carro perde o 
controle e acerta quem está contornando a curva. 

Tala Larga: Curva onde é possível fazer de diferentes formas, pois cada um tem um estilo de frenagem e 
tangência e há nuances pequenas de velocidade no meio destas curvas, que devem ganhar sua atenção 
para evitar toques na traseira do adversário, que certamente rodará neste trecho caso seja tocado. 

Retardatários: Por ser um traçado curto, há grande possibilidade de ter pilotos levando volta de 
desvantagem. Muita atenção no procedimento de passagem – há retas de sobra para isso. 

Entrada dos boxes: Se manter à esquerda após a Curva 9 (subida) para sinalizar a intenção de parada e 
respeitar a linha branca desde o início. Cuidado com a chicane interna da entrada. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca de saída até o fim garante a segurança em relação a quem está 
passando pela reta e está atento a este espaço. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbtGZ615aX4
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Tsukuba 

 

 

Primeira curva não tem área de escape asfaltada, nem mesmo espaço de escape para uma perda 
grande no ponto de frenagem, o que exige precisão tanto na volta limpa quanto na disputa por posição. 

No restante do traçado é difícil ultrapassar e não há área de escape asfaltada, em alguns pontos sequer 
há área de escape, o que exige uma execução do procedimento de ultrapassagem válida de acordo com 
o Regulamento e o Driving Code, 

Os retardatários devem ter máxima atenção para ceder passagem, abrindo passagem nas retas, 

Os retornos à pista após escapadas devem ser feitos com o máximo de atenção, velocidade compatível 
com os demais e 100% de controle sobre o carro. 

Tutorial Hotlap Tsukuba (MX5): https://www.youtube.com/watch?v=7mSVhXFClkQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mSVhXFClkQ
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Velocittá 

 

Largada: Necessária extrema atenção com os adversários para não tirar deles o espaço da pista, 
considerando que uma escapada na Curva 1 gera bastante perda de tempo para um retorno e a 
penalização pelo incidente pode ser maior. 

Esses 3/4, e 8/9/10: Pontos críticos da pista, onde é necessária máxima atenção para não tirar o espaço 
do adversário o longo das tomadas. Na descida da Curva 8 é onde ocorrem os maiores acidentes. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência na parte direita da reta, para não 
bloquear ou colidir com adversários. A partir do início do caminho gramado é proibido disputar posição. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. 

Retardatários: Ser proativo nas retas que antecedem os Esses, pois nos trechos sinuosos o adversário 
perde tempo até aplicar a manobra. 



 60 
 

 

Virginia 

  

 

Resumo: Um circuito mais estreito que a média e com trechos sinuosos e perigosos, requer máxima 
atenção nas disputas por posição. 

Largada: Atenção para o pouco espaço lateral para disputar posição, e em largadas estáticas com a 
proximidade entre os carros entre uma posição e outra. 

Curva 5 até 10: Reta sinuosa, extremamente perigosa na disputa lado a lado, pois é muito difícil fazer 
com apenas um lado da pista sem tirar o pé do acelerador. Necessário respeito máximo ao adversário. 

Curva 12: Ponto de ultrapassagem que requer atenção, pois a curva sugere um traçado de mergulho 
para a tomada, que fica inviável com um carro ao lado por dentro. 

Bandeiras azuis: Atenção com os pontos críticos, os trechos sinuosos da pista. Vale a pena ser propativo 
e ceder passagem antes destes trechos. 

Entrada de box: Estar comprometido na saída da Curva 17 para se colocar à direita e sinalizar a entrada 
de box. Atenção na frenagem brusca para a velocidade limite do pitlane. 

 



 61 
 

 

Watkins Glen 

 

Geral: Circuito onde o guard rail está sempre próximo e exige precisão nas disputas por posição e no 
respeito ao espaço do adversário. 

Largada: Apesar de a Curva 1 não ser o maior perigo da pista, é uma freada em descida que sempre 
exige atenção. É possível utilizar a área de escape asfaltada para evitar acidentes, desde que o retorno 
ao traçado seja feito de forma segura. 

Curvas 2 e 3: O Esse de subida é um ponto perigoso, onde um toque um um enrosco na zebra junto ao 
guard rail pode fazer um efeito dominó, onde você perde velocidade e os demais não conseguem mais 
desviar. 

Reta Oposta: Na versão com chicane, é ela o ponto de atenção para utilizar todas as métricas de direito 
ao espaço na disputa por posição. Na versão sem chicane, a Curva 5 é extremamente perigosa pois em 
alta velocidade você contorna a descida e não há margem para erro. 

Entrada dos boxes: Seguir a linha branca desde antes da última curva, para sinalizar a entrada por 
dentro e permitir aos demais avançarem pelo traçado ideal. 

Retardatários: Buscar abrir passagem nas retas, pois as curvas, especialmen te Esses, Chicane e Curva 5 
são perigosas para uma mudança repentina de posicionamento. 
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Winton 

 

 

Geral: Circuito bastante técnico e veloz, com trechos sinuosos que demandam atenção nas disputas. 

Curvas 1 e 2: Logo de cara há um ‘Esse” veloz que requer atenção caso dispute posição lado al ado, 
tendo ciência de que s eperde tempo aliviando mais o acelerador, e é preciso ter atenção para não ir 
até o muro da saída da curva 2. 

Curvas 5 até 9: Trecho mais sinuoso da pista, onde disputar posição é bastante perigoso. Curvas de raio 
mais longo podem complicar para manter o espaço do adversário lado a lado. 

Curvas 11 e 12: Atenção para a forte frenagem, a entrada de box, e também para a disputa lado a lado, 
onde há um muro na saída de curva. 

Traçado Club: Inicia na segunda reta, e termina com uma junção para o Esse das curvas 1 e 2 originais. 
Atenção com entradas e saídas de box, bem mais complicadas do que as principais. 
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Zandvoort 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui muitas áreas de escape asfaltadas, além de ser estreito em relação a 
outras pistas, o que requer precisão nas manobras de ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Curva 4: Trecho completamente sem área de escape, estreito e em freada sinuosa, o que exige máxima 
atenção para evitar toques aos carros adversários. 

Entrada de boxes: Atenção para se posicionar com antecedência na reta à direita da linha branca, e 
maior atenção ainda para a frenagem e contorno do caminho interno, onde a redução é abrupta. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. 
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Zolder 

 

Largada: As posições do grid são próximas umas das outras, portanto é necessária atenção redobrada 
para uma arrancada segura, sem atrasar ao apagar das luzes, e evitando contato com os carros da 
frente, o que ocasiona o efeito sanfona. 

Disputas: O circuito não possui muitas áreas de escape asfaltadas, além de ser estreito em relação a 
outras pistas, o que requer precisão nas manobras de ultrapassagem, de acordo com o Driving Code. 

Entrada de boxes: Seguindo as marcações normalmente pelo único caminho possível. 

Saída dos boxes: Seguir a linha branca até o final por questões de segurança. 

 


