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Atlanta 

 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a forte inclinação das curvas e a necessidade de manter sua linha e não espalhar 
ou fechar um adversário.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Auto Club 

 

Largada: Por ser uma pista larga, ela tem espaço para disputas permitindo atacar já na Curva 1 seus 
adversários, por isso é preciso prudência principalmente com relação a forçar um 3-wide. Na reta 
oposta, chegando na Curva 3 normalmente o pessoal vem embalado podendo forçar uma situação 
perigosa, principalmente na saida da Curva 4 causando um contato no muro ou, dependendo do 
carro, destracionando na saida da mesma em disputa ou até sozinho. 

 
Reta principal: Alguns ovais apresentam o formato em D formando assim na reta principal uma baixa 
inclinação. Esta característica torna possível os pilotos usarem a rolagem para virar voltas mais rápidas, 
mas atenção: utilizar a rolagem para ganhar tempo será permitido apenas na classificação, estando 
totalmente vetada durante a corrida. 
 
Curvas 1-2: Nos Indy é possível fazer de pé embaixo, mas é necessário respeitar uma margem de 
segurança em espaço lado a lado com o adversário. 
 
Curvas 3-4: Curva mais desafiante, dependendo do setup permite alguns traçados diferentes: tanto a 
linha outside quanto na middle custumam ser eficientes, e em alguns casos até ir pela inside, mas tome 
cuidado com destracionamento na saída ou contatos com a linha interna ou o muro. 
 
Vácuo: Os pilotos não conseguem espalhar muito um do outro, formando alguns pelotões por conta do 
vácuo intenso. Dois pilotos trocando de posição a cada volta pode não ter muito sentido. Andar em 
vácuo requer paciência e pensamento frio e estratégico para não arriscar de se posicionar 
incorretamente no pelotão. Mudanças de linha para tirar o vácuo são permitidas apenas 1 vez nas retas 
e, não havendo o ataque do adversário, retorne ao traçado próximo às curvas e faça a tangência 
normalmente. 
 
Entrada de box: Entrada perigosa caso os pilotos estejam utilizando a linha inside como mais rápida, 
requerendo atenção redobrada nos avisos dos pilotos na pista principalmente em situações estratégicas 
de janela de pits. 
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Charlotte 

 

Geral: Oval rápido com bastante inclinação, pista ótima para andar sozinho e muito complicada para 
andar em pelotão, exige máxima atenção e perícia. 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas 1-2: É perfeitamente possível o piloto que está por fora acompanhar lado a lado o piloto que 
está por dentro, mas exige atenção total de ambos no respeito ao espaço do adversário. 

Curvas 3-4: Mais perigosas em disputas, principalmente na saída da 4 onde se torna o ponto de maior 
incidentes da pista, tanto atingindo o muro na saída sozinho, quanto perdendo a traseira do carro 
sozinho. Em disputas ocorrem muitos contatos onde quem está por dentro espalha demais e atinge 
bem na saída quem está por fora. 

Trecho do Trioval: Curvas bem fechadas, e fazer lado a lado é complicado. Para atacar precisa ter 
paciência, e não mergulhar por dentro em espaços muito estreitos. Problemas ocorrem também para 
quem está por fora em uma eventual disputa, onde o piloto pode se perder e atingir o muro. Principal 
ponto de acidentes com retardatários, requer atenção. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Daytona 

 

Largada: O grande espaço na pista dá a falsa sensação de segurança e de possibilidade de manter 
distância de outros carros. É importante lembrar que a fila deve seguir compactada, sem buracos, e 
também é necessário compreender que a forte inclinação significa extremo cuidado para uma 
arrancada gradativa, para não destracionar e rodar. 

Curvas inclinadas: É preciso estar atento ao volante (e bem calibrado) para não balançar o carro ao 
longo da curva, pois disputas lado a lado são frequentes e qualquer espalhada para cima ou para baixo 
pode significar em acidente – seja por tocar a linha interna, por tocar o muro externo, ou por tocar com 
outros carros aos lados. 

Vácuo: Os pilotos não conseguem espalhar muito um do outro, formando alguns pelotões por conta do 
vácuo intenso. Dois pilotos trocando de posição a cada volta pode não ter muito sentido. Andar em 
vácuo requer paciência e pensamento frio e estratégico para não arriscar de se posicionar 
incorretamente no pelotão. Mudanças de linha para tirar o vácuo são permitidas apenas 1 vez nas retas 
e, não havendo o ataque do adversário, retorne ao traçado próximo às curvas e faça a tangência 
normalmente. 

Evitar sonhar com ultrapassagem por dentro: Basicamente todos os carros conseguem fazer o traçado 
extremo interno próximo à linha amarela, e com isso é praticamente impossível ultrapassar por dentro. 
Não pense que um carro a frente cometendo uma leve espalhada irá abrir espaço para você botar por 
dentro: por reflexo o piloto a frente rapidamente retornará à linha interna e o acidente ocorrerá. 

Versão mais antiga: Extrema atenção a mais com o controle do carro, pois esta versão possui asfalto 
muito mais ondulado e uma leve mudança de direção pode resultar em uma forte guinada. 
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Dover 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a necessidade de manter sua linha e não espalhar sobre um adversário nem 
fechar um adversário.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Você é responsável 
por manter a segurança neste procedimento de desaceleração. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Retornar pela parte interna da 
reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido pela pista. 
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Gateway (World Wide) 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a diferença entre as duas porções (1-2 e 3-4), já que há uma boa diferença no raio 
e inclinações destas curvas. Geralmente a dinâmica de corrida mostra dificuldades em ultrapassar e, 
com isso, não forçar uma situação de mergulho é fundamental.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Homestead 

 

Largada: Extrema atenção neste circuito pois, diferente dos demais ovais de 1.5 milha, não há espaço 
de escape interno, devido ao formato mais achatado do oval. Um acidente aqui pode travar a pista 
completamente. 

Curvas: Pela uniformidade do oval as curvas podem se rtratadas da mesma forma. Basicamente as duas 
retas seguidas de curvas mais fechadas propõe um cuidado extremo para não cometer um dive-bomb 
(mergulho) sobre o adversário, quando este está com o carro todo a frente no início do ponto de 
tangência. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 

 

 

 



 10 
 

 

Indianapolis - Oval 

 

Largada: O acerto do carro é feito com relação de câmbio mais longa, por isso a aceleração é um ponto 
que exige treino e perícia. Necessário ter extrema atenção para não criar espaços na fila, e evitar 
mudanças de linha agressivas já que os pneus estarão frios nas primeiras curvas. 

Finais de retas (Curvas 1 e 3): Dentre todos os ovais, estes são os pontos onde seguir o Driving Code 
quanto a evitar mergulhos atrasados é mais relevante, pois o traçado ideal compreende uma tangência 
e o piloto que estiver 100% a frente já terá preparado esta manobra. 

Defesas em retas: Dentre todos os ovais, estes são os pontos onde seguir o Driving Code quanto a 
evitar defesas atrasadas é mais relevante, pois os bloqueios geram acidentes graves. A defesa por 
dentro deve ser feita já na saída das curvas pares, no início das retas. 

Entrada nos boxes: Seguir a marcação do iRacing, e ter atenção para execução da frenagem que é forte. 
Em caso de entrada sob bandeira amarela, ter máxima atenção com os carros a frente e seguir o ritmo 
deles. 

Saída nos boxes: Seguir a marcação do iRacing, e ter atenção para execução da reaceleração que é 
bastante gradual. Em caso de saída sob bandeira amarela, ter máxima atenção com os carros a frente e 
seguir o ritmo deles. Ao entrar na reta oposta, se manter pela esquerda para retomada de velocidade e 
evitar bloquear quem vem pela pista sob velocidade bem maior. 

Retardatários: Essencial adotar postura passiva nas retas, deixando o piloto que aplica a volta pegar 
vácuo e fazer a manobra por dentro. Nas curvas, é possível ceder fazendo o traçado outside, porém é 
essencial ter atenção para não tocar o muro. Quem ultrapassa também deve ter prudência de deixar 
espaço na saída da curva para evitar a chance de um toque. 
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Kansas 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a forte inclinação das curvas e a necessidade de manter sua linha e não espalhar 
ou fechar um adversário.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Kentucky 

 

Geral: Oval de 1,5 milha um pouco diferente dos demais nesta metragem e exige o máximo de atenção. 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. Relargar 
sem pit stop deixando um pneu muito gasto para a arrancada é mais perigoso nesta pista. 

Curva 1-2: Risco de disputa vai ser sempre o ‘dive bomb’ (mergulho), e também na saída quando em 
situação lado a lado. Quem estiver por fora deve ter atenção com a proximidade ao muro. 

Curva 3-4: Curva de difícil disputa, por ter um traçado na faixa do meio. Ambos os pilotos lado alado 
precisarão se esforçar para evitarem uma redução de espaço ao adversário, adotando uma margem 
lateral de segurança. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Las Vegas 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a forte inclinação das curvas e a necessidade de manter sua linha e não espalhar 
ou fechar um adversário.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Motegi 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a diferença entre as duas porções (1-2 e 3-4), já que há uma boa diferença no raio 
e inclinações destas curvas. Geralmente a dinâmica de corrida mostra dificuldades em ultrapassar e, 
com isso, não forçar uma situação d emergulho é fundamental.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Michigan 

 

Geral: Oval rápido de vácuo intenso, onde o grande espaço para disputas pode ser o maior inimigo para 
quem tiver excesso de otimismo. 

Largada: Por ser uma pista larga, ela tem espaço para disputas permitindo atacar já na Curva 1 seus 
adversários, por isso é preciso prudência principalmente com relação a forçar um 3-wide. Na reta 
oposta, chegando na Curva 3 normalmente o pessoal vem embalado podendo forçar uma situação 
perigosa, principalmente na saida da Curva 4 causando um contato no muro ou, dependendo do carro, 
destracionando na saida da mesma em disputa ou até sozinho. 

Reta principal: Alguns ovais apresentam o formato em D formando assim na reta principal uma baixa 
inclinação. Esta característica torna possível os pilotos usarem a rolagem para virar voltas mais rápidas, 
mas atenção: utilizar a rolagem para ganhar tempo será permitido apenas na classificação, estando 
totalmente vetada durante a corrida. 

Curvas 1-2: Nos Indy é possível fazer de pé embaixo, mas é necessário respeitar uma margem de 
segurança em espaço lado a lado com o adversário. 

Curvas 3-4: Curva mais desafiadora, dependendo do setup permite alguns traçados diferentes: tanto a 
linha outside quanto na middle custumam ser eficientes, e em alguns casos até ir pela inside, mas tome 
cuidado com destracionamento na saída ou contatos com a linha interna ou o muro. 

Vácuo: Os pilotos não conseguem espalhar muito um do outro, formando alguns pelotões por conta do 
vácuo intenso. Dois pilotos trocando de posição a cada volta pode não ter muito sentido. Andar em 
vácuo requer paciência e pensamento frio e estratégico para não arriscar de se posicionar 
incorretamente no pelotão. Mudanças de linha para tirar o vácuo são permitidas apenas 1 vez nas retas 
e, não havendo o ataque do adversário, retorne ao traçado próximo às curvas e faça a tangência 
normalmente. 

Entrada de box: Entrada perigosa caso os pilotos estejam utilizando a linha inside como mais rápida, 
requerendo atenção redobrada nos avisos dos pilotos na pista principalmente em situações estratégicas 
de janela de pits. 
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Milwaukee 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a necessidade de manter sua linha e não espalhar ou fechar um adversário. 
Máxima atenção para não tocar a zebra amarela interna, que pode ocasionar acidentes. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Nashville Speedway 

 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Inclinação: A baixa inclinação neste oval dá a entender que é possível fazer disputas lado a lado, mas 
com algumas voltas passadas os pneus se desgastam mais do que o normal nestas condições, e as 
saídas de frente em geral costumam ser perigosas. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade, ainda assim a o piloto 
tem a responsabilidade de executar uma redução no traçado de forma segura e sem causar acidentes. 
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Phoenix 

 

Geral: Oval curto, com pouca inclinação e consequente desgaste de pneu alto. 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curva 1: Para Indy leve redução, e para Nascar uma redução maior, onde é fundamental evitar o 
mergulho (dive bomb). Atenção para manter sua linha e não espalhar ou fechar um adversário.  

Curva 2 (Oval Clássico): Mudanças de direção maiores em busca de um ataque mais agressivo ou 
defesa mais agressiva são os principais motivos para incidentes neste ponto e requerem atenção. Tocar 
a parte amarela neste trecho também pode ocasionar rodadas. 

Curva 2 (Versão Dog Leg): Indy não utilizar como traçado - Nascar utilizar com cuidado para não ocorrer 
bloqueios na hora do piloto voltar para a pista natural. 

Última Curva: Tendência a ter um traçado pendular, deve-se ter atenção no meio de curva, para quem 
estiver por dentro não espalhar e não tocar a linha amarela (risco alto de perder o carro). Saída de 
curva também é perigosa: quem está por fora deve evitar mudar para uma linha média para a 
esquerda, pois quem está por dentro estará se movendo naturalmente para a direita. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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Pocono 

 

Resumo: Oval rápido, 3 curvas totalmente diferentes e muito vácuo. 

Largada: O grande espaço na pista dá a falsa sensação de segurança e de possibilidade de manter 
distância de outros carros. É importante lembrar que a fila deve seguir compactada, sem buracos, e 
também é necessário compreender que a baixa inclinação significa extremo cuidado para uma 
arrancada gradativa, para não destracionar e rodar. 

Reta: Mudança de direção com intuito de tirar o vácuo do carro que vem atrás só é permitido uma vez, 
e caso o carro que venha atrás não estiver em condições de atacar, o piloto pode voltar à linha normal 
para tangenciar a curva. 

Curva 1: Muito aberta ao final da reta, é prudente não ficar tão distante lateralmente em relação aos 
adversários: buscar uma linha extrema interna na reta lhe fará perder a noção de onde está seu 
adversário na entrada da curva. 

Curva 2: Dificil de se fazer lado a lado, curva rápida sem inclinação. A maior atenção para este ponto é 
evitar a pequena zebra interna que pode impulsionar o carro para o muro, ou para cima de outro carro, 
ou mesmo ocasionando uma perda demasiada de velocidade e assim sendo acertado por quem está 
imediatamente atrás. 

Curva 3: A mais perigosa de todas por sua redução de velocidade, exige que os pilotos utilizem técnica 
de disputa semelhante aos circuitos mistos, evitando mergulhos quando se está originalmente 
totalmente atrás do adversário, pois este excesso pode lhe fazer acertar a lateral do adversário ou 
mesmo espalhar rumo ao muro. 

Versão mais antiga: Extrema atenção a mais com o controle do carro, pois esta versão possui asfalto 
muito mais ondulado e uma leve mudança de direção pode resultar em uma forte guinada. 

Paradas em box sob bandeira verde: Entrada sem maiores problemas, e saída mantendo a linha 
interna até atingir a velocidade ideal, evitando acidentes com quem vem rápido pela reta. 
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Richmond 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a necessidade de manter sua linha e não espalhar sobre um adversário nem 
fechar um adversário.  

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Você é responsável 
por manter a segurança neste procedimento de desaceleração. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Retornar pela parte interna da 
reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido pela pista. 
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Texas 

 

Geral: Oval rápido com desgaste de pneu intenso, exige máxima atenção e perícia. 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Entrada da Curva 1: Evitar o divebomb. Alguns pilotos vem embalados no vácuo na saída do trioval e 
podem ficar na dúvida entre atacar ou não, então caso fique muito em cima da Curva 1 para colocar de 
lado recomendamos abortar o ataque naquele momento. 

Saida da Curva 2: Ponto com maior numero de incidentes, pilotos se perdem na referência do carro ao 
lado podendo espalhar demais ou fechar demais. Quem está por fora tem maior chance de atingir o 
muro se forçar, principalmente com pneu desgastado.  

Trecho do Trioval: É perigoso principalmente em disputas lado a lado, devendo se evitar bloqueios ou 
mudanças bruscas de direção que possam tirar o espaço do adversário. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 
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USA Speedway 

 

Largada: Compreender o ponto da fila onde você está é fundamental, para saber qual o grau de 
inclinação você terá de lidar para uma aceleração suave em busca de não destracionar e rodar. 

Curvas: Atenção para a necessidade de manter sua linha e não espalhar ou fechar um adversário. 
Máxima atenção para não tocar a linha amarela interna, que pode ocasionar acidentes. 

Tráfego: Exige maior atenção possível dos retardatários, mantendo uma linha por fora com atenção 
para não tocar o muro. 

Atenção com o caminho de entrada nos boxes: Podendo avisar pelo chat de voz ou por texto rápido 
para que seus adversários possam se preparar para esta mudança de velocidade. Quem não treinou o 
suficiente para uma entrada mais forte poderá partir para a pista de rolagem já na reta oposta, 
eliminando os riscos. 

Atenção com o caminho de saída nos boxes: Reaceleração com pneus novos deve ser feita de forma 
gradativa de modo a sentir a diferença para o jogo anterior de pneus. Evitar sempre qualquer toque na 
linha, e retornar pela parte interna da reta oposta para não bloquear quem esteja vindo mais rápido 
pela pista. 

 


