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MINI 2XE-CHALLENGE BY F1BC 
 
Seja bem-vindo ao MINI 2XE-CHALLENGE, o campeonato de automobilismo virtual organizado pelo F1BC e oficial MINI no 

Brasil. Neste documento você encontrará todas as informações necessárias para se inscrever neste campeonato. 

1. Configurações Mínimas 

O primeiro passo para inscrição é vericar se você possui um computador com as configurações mínimas recomendadas pela 

plataforma Assetto Corsa - o simulador utilizado pelo MINI 2XE-CHALLENGE. 

Atenção: se você já é um usuário com o Assetto Corsa, pule para o Passo 4. 

Para vericar as configurações recomendadas, acesse: https://store.steampowered.com/app/244210/Assetto_Corsa/ e ao 

final da página aparecerá o quadro de Configurações Mínimas ou Recomendadas. 

2. Volante e Pedais 

O Assetto Corsa Competizione é um simulador, e não um videogame. Por isso é importante salientar que você poderá 

pilotar utilizando um teclado ou controle, mas só será alcançará resultados competitivos utilizando volante e pedais. 

3. Adquirindo o Assetto Corsa 

Este campeonato é de acesso gratuito, porém o simulador Assetto Corsa é independente, comprável através da Steam, 

maior central de games do mundo. Para participar do MINI 2XE-CHALLENGE, é necessário que você instale o Steam e possua 

o simulador Assetto Corsa. 

Acesse: https://store.steampowered.com/app/244210/Assetto_Corsa/ para fazer a instalação da Steam (imagem 1) e a 

compra do Assetto Corsa (imagem 2). 
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4. Inscrição 

Entre em nosso site www.f1bc.com/mini, clique no botão “INSCREVA-SE – CLIQUE AQUI” e preencha o formulário online. 

Atenção: as inscrições são limitadas a apenas uma por pessoa, portanto revise as informações antes de apertar o botão 

“Enviar”. 

Entre outras informações, você será solicitado para preencher um dos campos com o seu nome de usuário na Steam, que 

nos permitirá ver seu ID para que o convite ao nosso sistema seja realizado. 

A partir deste momento, aguarde o contato da organização do MINI 2XE-CHALLENGE. 

5. Download do SimSync 

Para baixar o carro e as pistas utilizadas, baixe e instale a ferramenta SimSync que está em: www.f1bc.com/downloads 

Aqui um tutorial para esta ferramenta: https://www.f1bc.com/2016/05/tutorial-simsync-pro/ 

Basta instalar na pasta raiz do Assetto Corsa, executar o SimSyncPro.exe, e marcar as caixas de seleção “MINI 2XE-

CHALLENGE”, inserindo a senha clube. Caso o download apresente algum erro, vá em Opções e marque a opção “Prefiro 

Servidor Principal”. 

6. Download do Content Manager 

Recomendamos o uso do Content Manager, a ferramenta que facilita o acesso às opções do Assetto Corsa, que está em: 

www.f1bc.com/downloads 

Tutorial: https://www.f1bc.com/2020/05/tutorial-content-manager-a-melhor-ferramenta-do-assetto-corsa/ 

Assim que o download tiver sido concluído, descompacte o arquivo (clique com o botão direito em descompactar), abra o 

“Content Manager.exe” e prossiga a instalação padrão se certificando de que tenha apontado o diretório correto do Assetto 

Corsa e seu Nome + Sobrenome de piloto. 

Recomendamos criar um atalho na Área de Trabalho, para utilizá-lo como entrada no Assetto Corsa. É muito mais simples 

entrar nos servidores pelo Content Manager. Fazendo a busca no campo Drive > Online, você encontra o servidor desejado 

e já tem em mãos todas as opções, entrando em 5 cliques: 
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7. Acesso ao Servidor 

Uma vez que a sua inscrição tenha sido aprovada pela nossa equipe, você automaticamente pode acessar o servidor de 

classificação que está na lista de multiplayer do Assetto Corsa: 

Servidor: MINI 2XE-CHALLENGE BY F1BC 

Senha: electric 

8. A Seletiva 

Certifique-se que seus equipamentos - como volante e pedais - estejam instalados e configurados. Uma vez que tenha 

recebido a confirmação da Inscrição, você terá os dados do Nome do Servidor e a Senha para entrar nele, através do Content 

Manager da imagem acima. 

O período de classificação terá duração limitada, e serão classificados apenas os 30 pilotos que marcarem as voltas mais 

rápidas. Você pode dar quantas voltas quiser, e o simulador nos apontará automaticamente qual foi sua melhor volta.  

Atenção: monitoraremos o período de classificação junto à equipe técnica. Se for identificada a utilização de uma conta por 

terceiros, o piloto infrator será imediatamente removido do programa. 

9. Pilotos Classificados 

Após o período de classificação, que estará amplamente divulgado no site oficial www.f1bc.com, contataremos 

individualmente os pilotos classificados com as novas instruções e solicitações por parte da organização. 

Se você não tiver obtido a sua classificação, não desanime e continue treinando. Compartilhe sua paixão com os amigos, 

crie sua equipe de treinos e acumule experiência, pois o F1BC eSports apresentará sempre novas oportunidades. 

 

Boa sorte! 

 

www.f1bc.com

