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DIRIGINDO O MUNDO DAS CORRIDAS COM 01 MOEDA
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TRANSAÇÕES RÁPIDAS NA REDE - SEM DEMORA
TAXAS DE TRANSAÇÃO BAIXAS - MENOS DE 0.01 CENTAVOS
REDE SEGURA - SEM POOLS DE MINERAÇÃO
TIME DESCENTRALIZADO - BASEADO GLOBALMENTE
BLOCKCHAIN ENERGETICAMENTE EFICIENTE - SEM CUSTOS DE
MINERAÇÃO
COMUNIDADE FOCADA NO DESENVOLVIMENTO - QUALQUER UM
PODE AJUDAR

Informação do Cenário
A indústria de corridas tem testemunhado um crescimento exponencial
no último século! Desde corridas amadoras de nível básico até indústrias
bem estabelecidas como NASCAR e Fórmula 1, valorizando mais de $10B,
elas são adoradas e amadas por milhões de fanáticos apaixonados em
todo mundo! Até hoje, mais de 100.000 eventos competitivos de corrida
são transmitidos e realizados em mais de 150 países anualmente!
CIRCUIT tem a capacidade de preencher a lacuna entre desenvolvedores
de criptomoedas e indústrias competitivas de corrida. Com esse avanço, o
foco da CIRCUIT é entregar uma infinidade de benefícios aos camaradas
fanáticos por corridas e oferecer a última experiência não importando a
variação de corridas competitivas que você goste! CIRCUIT é construída
em uma tecnologia híbrida de ponta consistindo de: Proof-Of-Stake (PoS),
Proof-of-Work (PoW), e o altamente desejado sistema de Masternode
(MN)! A blockchain é baseada no algoritmo X11.

Quem é a principal audiência da CIRCUIT?
CIRCUIT é voltada para os apoiadores de corridas competitivas. Como
companheiros fanáticos de corridas, nós somos devotados a entregar a
mais alta qualidade de corrida e assegurar o crescimento geral da
indústria. Nós temos categorizados os diferentes canais de corridas
competitivas que temos intenção de colaborar com. A lista inclui, mas
NÃO está limitada a isso:
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•

Auto-Cross
Cycling
Dragster
Demolition Derby
Drones
Fórmula 1
Go-Kart
Indy Car
Monster Truck
MotoGP
Nascar
Off-Road
Street Racing
Supercross
Top Fuel
World Rally Championship

Além disso, a CIRCUIT é muito atraente para aqueles que:
•
•
•
•

Estão procurando um produto / serviço de alta qualidade
São investidores e traders ativos em criptomoedas
Estão interessados em explorar o mundo das criptomoedas
Estão intrigados em participar de um projeto dinâmico e inovador

Como CIRCUIT será usada?
Circuit tem valor e utilidade ilimitados. Para destacar o uso por fãs de
corridas competitivas, desejando a última experiência de corrida irá
incluir, mas NÃO é limitado para, compras:

Na pista:
•
•
•
•
•
•
•

Concessões
Merchandise
Tíquetes de corrida
Passe de Pit stop
Refeições em restaurantes locais
Alojamento local
Transportes para eventos

Compras Online:
•
•
•
•
•
•

Lojas Online
Serviços Online
Exchanges de Criptomoedas
Lojas Parceiras
Lojas de AutoPeças
Merchandise da Circuit

Entretenimento Online:
•
•
•

Jogos Online
Apostas Online
Conteúdo de Corridas

Na cidade:
•
•
•
•

Ride Sharing
Táxi e Limusine
Descontos em Combustível
Comida e Bebida

Peças e Motores:
•
•
•
•
•

Lojas de AutoPeças
Seguro Automotivo
Detalhamento Automotivo
Pintura Automotiva
Colisão e Reparo

Comunidade e Eventos:
•
•
•
•

Festas
Eventos
Fundações de Juventude
Grupos de Caridade

CIRCUIT tem muitos casos de uso. Nós só listamos um pouco aqui para
dar uma ideia a você sobre em que o time da CIRCUIT está interessado.

Quais são as recompensas de Bloco da CIRCUIT e Especificações
Básicas da Moeda?

CIRCUIT é uma criptomoeda open source focada em rápidas transações
privadas construida em uma tecnologia híbrida de ponta que consiste em:
Proof-of-Stake (PoS), Proof-of-Work (PoW), e o prestigiado sistema de
Masternode (MN). A blockchain da CIRCUIT é construida baseada no
algorítimo QUARK. Esse algoritimo é muito similar ao X11 como isso utiliza
diferentes algoritimos X11, contudo em uma ordem diferente. O hashing
do Proof-of-Stake é feito possivelmente através do SHA256d algorítimo.
Ambos os algoritimos, quando utilizados em conjunto, permitem
incrementar segurança e estabilidade através da rede da CIRCUIT.

Recompensa de Bloco do Proof-Of-Stake
Fase 1 - Bloco 2001 - 265.999 - 750
Fase 2 - Bloco 265.000 - 527.998 - 1000
Fase 3 - Bloco 527.999 - 790.997 - 800
Fase 4 - Bloco 790.998 - 1.053.996 - 600
Fase 5 - Bloco 1.053.997 - 1.842.500 - 500
Fase 6 - Bloco 1.842.501 - 2.631.004 - 250
Fase 7 - Bloco 2.631.005 - 4.208.011 - 200
Fase 8 - Bloco 4.208.012 - Em Andamento - 0

Especificações da Moeda CIRCUIT
Suprimento Máximo - 3.000.000.000 $CRCT
Quantidade Pré-minerada - 360.000.000 $CRCT
Tempo de Maturação - 12 horas
Tempo de Bloco - 60 segundos

Um pouco mais sobre o time da CIRCUIT e recursos das
carteiras

Rede de Masternode Segura
Circuit agora tem recursos de tecnologia de Masternode! Por 500.000
CRCT, você pode criar um Masternode que gera renda passiva.

Configuração de Masternode Fácil
Configure seu masternode com facilidade! Nós providenciamos todos os
guias requeridos para a configuração. Simplesmente digite "git clone"
com nosso script de Masternode em seu Ubuntu 18.04 server e rode o
instalador.

Sobre o sistema de recompensa de MN/PoS
Nossas especificações reduzem o Proof-of-Stake e incrementam
recompensas de Masternode ao decorrer do projeto. Aqueles que
aderirem mais cedo ao projeto, ganharão grandes benefícios com pouca
competição com as recompensas de Masternode.

Suporte a múltiplos envios de recompensas
Crie um grupo de endereços multi envio com sua carteira e compartilhe
qualquer recompensa de Proof-of-Stake ou Masternode com eles.

Equipe de Gerenciamento Diversificada

Nós somos fanáticos por corridas competitivas e criptomoedas! Nosso
time tem conhecimento, com vários anos de experiência com seu escopo
de responsabilidade e estão localizados em todo mundo..

Desenvolvimento a Longo prazo
Nosso projeto tem conexões com fontes de altos perfis competitivos.
Nossa missão é entregar um grande produto para a comunidade.

CIRCUIT Links e Carteiras

Navegue por nossa loja online para comprar boas mercadorias, acessórios
e serviços com CIRCUIT

Nossa loja permite a você comprar mercadorias e serviços com CRCT, BTC
e LTC.
https://www.circuit-society.io
Nenhuma corrida está acontecendo? não se preocupe! Jogue BlackJack e
ganhe CRCT!

Exchanges CIRCUIT
Apareceu na mídia/streaming
Links da Comunidade Adicionais
Mais moedas grátis!!! Visite nosso faucet para ganhar CRCT de graça todo
dia!
https://faucet.circuit-society.io/

