
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Regulamento  

Torneio WRC 5 
 

 
 

 



 

INTRODUÇÃO 
De forma a garantir que todos os participantes tenham conhecimento 

das regras deste torneio, foi elaborado um documento referente ao 
regulamento do mesmo, ao qual se estabelece nos seguintes termos. 

 
A. ÂMBITO 

O presente documento determina as regras do jogo WRC 5, mais 

adiante designado por WRC. 

 
B. OBJETIVOS 
Integrado na Semana da Juventude, o Espaço Internet de Monchique, 

tem por objetivo organizar este torneio, para que todos os 
interessados pelo mesmo, possam jogar e conviver com diferentes 

pessoas e ao mesmo tempo, comemorar a Semana da Juventude. 
A participação é gratuita. 

 
C. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O torneio terá início no dia 14 de agosto e realizar-se-á nas 
instalações do Espaço Internet de Monchique a partir das 14h30*. 

Cada participante responsabiliza-se pela sua comparência no dia e 
horas marcadas do torneio, ou corre o risco de ser eliminado do 

mesmo. As inscrições decorrem até ao dia 10 de agosto inclusive (até 

às 20h), durante o horário de funcionamento do Espaço Internet 
(14:00h às 20:00h), através do 282 910 235 ou 282 910 205. As 

inscrições também podem ser enviadas para espacointernet@cm-
monchique.pt ou infos@cm-monchique.pt, onde deve conter em 

anexo a ficha de inscrição disponível em www.cm-monchique.pt ou 
no caso de não conseguir, os dados que constam da mesma. 

Considera-se inscrito, todo o participante que preencha a ficha de 
inscrição na conformidade e que tenha conhecimento do 

regulamento.  
 

*as datas poderão sofrer alterações, mediante aviso prévio. 

 
D. REGRAS DO TORNEIO 
Poderão inscrever-se no torneio de WRC todas as pessoas que achem 

que têm apetências para tal, não havendo limite de idades. 

Para o torneio, todos os participantes terão que jogar com o volante 
existente no Espaço Internet, não podendo ser utilizado o comando 

da PlayStation 3. 
Será elaborado um quadro de classificações, pelo responsável 

presente no Espaço Internet, que vai ser preenchido no decorrer do 
torneio. No final de cada dia, serão afixados os tempos realizados 

pelos participantes. 



 

Para o quadro das classificações, serão contabilizados os tempos dos 
ralis previamente escolhidos pelo Espaço Internet. No final de cada 

um dos ralis serão registados os tempos, que somados obterão o 
total dos ralis. Quem obter o menor tempo na soma de todos os ralis, 

será o vencedor do Torneio. 
Os ralis são escolhidos pelo Espaço Internet, não podendo o 

participante escolher outro do seu agrado. 

 
E. CONDIÇÕES GERAIS* 

Modo de Jogo – Solo – Etapa Rápida 
 

Ralis - 
Dia 14 de agosto – Rali Monte Carlo, Entrevaux Rouaine, Meio Dia, 

Sol; 
Dia 16 de agosto – Rally Guanajuato México, Los Mexicanos, 

Crepúsculo, Sol; 
Dia 17 de agosto – Coates Hire Rally Austrália, Wedding’s Bell, 

Madrugada; Nubaldo; 
Dia 18 de agosto – Vodafone Rally de Portugal, Fafe, Crepúsculo, 

Chuva. 
 

Carro e Equipa - O carro, equipa e os pilotos são escolhidos pelo 

participante para os diferentes ralis, podendo o mesmo ser alterado 
nos diferentes ralis. 
 

Configuração do Carro - Cada participante pode efetuar as 

definições mecânicas que pretender, dentro das possibilidades 
existentes. 
 

Controlos – Som – Apresentação - Cada participante pode 
escolher o tipo de mudanças a utilizar. É também livre de optar pela 

câmara que melhor se adapta à sua preferência. 
 

Snapshot– Durante o decorrer do rali o participante não pode utilizar 
a função Snapshot. Por cada vez que o participante carregue no 

botão correspondente à ação Snapshot, serão acrescidos 15 segundos 
ao tempo final do rali.  
 

Critérios de desempate – Em caso de empate, será realizado um 
rali escolhido pelo Espaço Internet. Este critério aplica-se apenas à 

decisão dos 3 primeiros lugares. 
 

Falta de Comparência – Para o participante que não compareça à 
hora e data marcada, ser-lhe-á atribuído o pior tempo realizado 

nesse dia, acrescido de 10 segundos. 
 

Falha Energia - Se verificar-se uma falta de corrente elétrica ou 

bloqueio da Playstation 3 durante o decorrer do rali, recomeçar-se-á 
o rali do início. 

 



 

Obrigação dos Participantes – Os participantes, depois de 
terminado o rali, têm que informar o responsável do Espaço Internet 

do tempo final do mesmo e não podem carregar em qualquer botão. 
 

Protestos - Os protestos só podem ser apresentados pelos 

participantes no final do rali. É obrigatório que o participante jogue o 
rali até ao fim e só depois apresenta a sua reclamação, caso não o 

faça perde a razão no seu protesto. 
 

*O Espaço Internet poderá modificar as condições gerais, se verificar 
a existência de alguma situação não prevista. 

 
F. PRÉMIOS 

Para o primeiro classificado do torneio, será atribuído um vale no 
valor de 50€ nas lojas Worten. O segundo e terceiro classificados, 

terão um vale no valor de 40€ e 30€ respetivamente. 
A entrega dos prémios será feita no dia 18 de agosto pelas 19h nas 

instalações do Espaço Internet de Monchique. 

 
G. UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

A deterioração propositada do material, assim como o desrespeito de 
qualquer norma de utilização e do regulamento, conduzirá 

obrigatoriamente, à identificação do autor e ao consequente 
abandono, assim como ao pagamento do prejuízo causado. 

 
 

 
 

 


