Fãs de desportos motorizados
já têm aplicação mobile para
consulta de resultados
A empresa 4ALL Software, spin-off da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD) e incubada no Regia-Douro Park, em
Vila Real, acaba de lançar a Race Masters, “a primeira
aplicação mobile a nível mundial” que agrega os resultados e
classificações das principais competições motorizadas,
informação habitualmente dispersa por várias outras aplicações
e sites, assim como as cronometragens de algumas delas.
A empresa aproveitou a realização em Vila Real do 46º Circuito
Internacional de Vila Real – WTCC – nos dias 24, 25 e 26 de
junho, para o lançamento oficial da aplicação.
“Quisemos brindar os amantes dos desportos motorizados com a
transmissão de todos os tempos por volta de qualificações e
corridas que integram o programa: WTCC, ETCC, Campeonato
Nacional de Velocidade, Campeonato Nacional de Clássicos e
Legends Cup”, esclarece Benjamim Fonseca, diretor da 4ALL

Software.
A transmissão das cronometragens em direto vai permitir aos
aficionados terem uma melhor perceção dos tempos de passagem e
da evolução das distâncias entre pilotos, principalmente no
decorrer de treinos e qualificações, tendo já sido realizados
“testes intensivos, com a transmissão de todas as
cronometragens das 24 Horas de Le Mans”, acrescenta o
responsável.
A visualização de tempos em direto continuará disponível após
as corridas de Vila Real para as restantes provas do
calendário oficial do WTCC, ETCC e WEC.
A aplicação Race Masters é gratuita e está disponível para
smartphones Android, iPhone e Windows Mobile. Fornece os
resultados e classificações de todas as provas do calendário
das competições de Fórmula 1, Fórmula E, WTCC, ETCC, DTM, WRC,
WEC, Nascar Sprint, Nascar XFinity, Nascar Truck, Indycar,
MotoGP, Moto2, Moto3 e Superbikes.
“Para os fãs portugueses esta é uma forma prática de
acompanhar os resultados desportivos de vários pilotos
portugueses, como o Tiago Monteiro, António Félix da Costa,
Miguel Oliveira, Filipe Albuquerque, Pedro Lamy ou Fábio
Mota”, salienta Benjamim Fonseca.
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