
 

 

  

      

 

CAMPEONATO CATARINENSE DE  

ARRANCADA TRUCK 2019 

    

REGULAMENTO DESPORTIVO E TÉCNICO   

O PRESENTE ESTÁ DESTINADO A REGER PROVAS DE TODAS AS ETAPAS 

DO CAMPEONATO CATARINENSE DE ARRANCADA TRUCK SENDO 

ELABORADO DE ACORDO COM O CDI (Código Desportivo Internacional) E 

CDA (Código Desportivo de Automobilismo). 

CATEGORIAS:    

- TOCO E TRUCK    

- DESAFIO CAVALO E TOCO/TRUCK ELETRÔNICO ORIGINAL 11 segundos 

- CAVALO MECÂNICO E TOCO/TRUCK ATÉ 720 cv    

- FORÇA LIVRE    

- PROTÓTIPO    

   

O CAMPEONATO POR DEFINIÇÃO SERÁ A DISPUTA DE ETAPAS DE 

ARRANCADA TRUCK DE CAMINHÕES E VEÍCULOS CARACTERIZADOS 

CAMINHÕES.    

PARTICIPANTES:   

           SERÁ COMPOSTA POR CONJUNTOS  INDIVISÍVEIS FORMADOS POR     

         CAMINHÃO E PILOTO QUE AO PARTICIPAREM DE CADA ETAPA    

PERCEBERAM PONTUAÇÃO DO 1° ao 10° LUGAR (conforme tabela a seguir), 

BEM  COMO CADA PARTICIPAÇÃO RECEBERÁ 03 (TRÊS) PONTOS.    



 

 

ENTENDE-SE POR CONJUNTO A UNIDADE FORMADA POR PILOTO E 

CAMINHÃO COM QUAL SERÁ EFETIVADA A INSCRIÇÃO DESDE A 

PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA ETAPA. A MUDANÇA PODERÁ OCORRER, 

ENTRETANTO, COMO ESCRITO ANTERIORMENTE ISTO ACARRETARÁ EM 

GERAÇÃO DE NOVA PONTUAÇÃO DO CONJUNTO.    

 

PONTUAÇÃO:    

1° 28 pontos    

2° 21 pontos    

3° 18 pontos    

4° 15 pontos    

5° 13 pontos    

6° 11 pontos    

7° 09 pontos    

8° 07 pontos    

9° 05 pontos    

10° 04 pontos    

● Na pontuação dos 10(dez) primeiros colocados já está incluso os 03(três) 

pontos referentes à participação a que cada conjunto receberá após  

EFETIVADA A INSCRIÇÃO E A GERAÇÃO DE TEMPO CRONOMETRADO 

EM  

PISTA, assim sendo a simples inscrição não gera a pontuação de 
participação, o conjunto terá que ter no MÍNIMO UMA PASSADA NA PISTA.    

● A PONTUAÇÃO DE UMA OU MAIS ETAPAS PODERÁ SER DOBRADA A 

CRITÉRIO DA ORGANIZAÇÃO.    

Desempate: maior número de 1° lugar; 

                     maior número de 2° lugar; 

                     maior número de 3° lugar seguindo assim até o 10°, persistindo o empate por 

colocações, será o maior número de participações, se persistir será vencedor o mais idoso. 

Do 1°  até o 4 ° lugar a pontuação será definida pelas vitórias nas decisões de 

SEMIFINAIS E FINAIS quando acontecerem e do 5° até o 10° lugar a definição 

da colocação se dará pelos MELHORES TEMPOS OBTIDOS POR CADA 

CONJUNTO DENTRO DA CATEGORIA EM DISPUTA.  



 

 

DEFINIÇÃO DA PROVA   

Art. 1º - Regulamentos destinados a reger as provas Desportivas 

Automobilísticas denominadas “ CAMPEONATO CATARINENSE DE 

ARRANCADA TRUCK 2019”   - composto das categorias  acima relacionadas.  

           Com provas a serem realizadas nas cidades de Balneário Camboriú, Chapecó e                                    

Criciúma ou Morro da Fumaça válidas pelo Campeonato Catarinense nas seguintes datas. 

            15 e 16 – Junho – Balneario Camboriu; 

            27 e 28 – Julho - Criciúma; 

            1° de setembro - Balneário Camboriú; 

             30/11 e 1° de dezembro - Chapecó.  

                

Parágrafo Primeiro - Provas para pilotos de competição, portadores de C.N.H. 

E/OU  

Cédula Desportiva expedida pela CBA e/ou também LPU (licença prova única), 

válidas para o corrente ano, para todas as categorias.    

Parágrafo Segundo - Somente poderão pilotar os caminhões, seus 

proprietários e/ou motoristas devidamente autorizados através da apresentação 

do formulário, fornecido pela organização, totalmente preenchido e assinado.    

Parágrafo Terceiro - O número do caminhão e os adesivos dos patrocinadores 

são obrigatórios e deverão constar visivelmente na porta do lado em que a mesa 

de cronometragem estiver colocada e no vidro/grade dianteiro direito e vidro 

traseiro, sendo vetado a qualquer piloto competir com marcas expostas em seus 

caminhões que choquem com o segmento comercial dos patrocinadores oficiais.     

 Art. 2º - DAS INSCRIÇÕES      

 

2.1 - As inscrições DEVERÃO ser feitas no SÁBADO à partir dás 14:00, e 

encerradas no DOMINGO às 9:30,  conforme cronograma (sujeito a 

alterações) a seguir:    

SÁBADO:   

14:00 ATÉ 15:00 INSCRIÇÕES .   

TREINO LIVRE E CRONOMETRADO PARA TODAS AS CATEGORIAS E 

CONJUNTOS INSCRITOS.    

18:00 FECHAMENTO DE PISTA.    



 

 

DOMINGO:    

08:45 ABERTURA DA PISTA E TREINOS CRONOMETRADOS LIVRES  

PARA OS CONJUNTOS INSCRITOS.      

   09:45   FINAL DO TREINO E ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES     

    

09:50 Reunião com todos os participantes da etapa.  

   

    10:00 INÍCIO DAS PROVAS- TOCO E TRUCK     

 

           NA SEQUÊNCIA:  

           CAVALO E TOCO/TRUCK ELETRÔNICO ORIGINAL                                             

PROTÓTIPO CAVALO MECÂNICO E TOCO E TRUCK até 720 CV; FORÇA LIVRE.   

18:00 - PREMIAÇÃO.    

2.2 -Somente serão válidas as inscrições após o preenchimento de todos os 

critérios, VISTORIA, pré-requisitos e assinaturas dos termos de 

responsabilidade e apresentação dos documentos de propriedades do 

caminhão e do motorista.    

  

2.3 - Os valores das inscrições serão de:    

2.3.1 - R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por categoria!   

SOMENTE APÓS A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO O CONJUNTO PODERÁ 

ENTRAR NA PISTA.     

2.3.2 - Através do pagamento ou aval da organização se efetivará o direito a 

uma Inscrição;     

2.3.3. - Os organizadores e a Federação poderão recusar a inscrição de um 

conjunto, desde que justifique o motivo.    

2.3.4 - O pagamento da Inscrição deverá ser efetuado no Caixa existente na 

Administração do Evento, onde será retirado o KIT contendo o adesivo de 

numeração, adesivos dos patrocinadores oficiais (obrigatórios) e outros 

materiais promocionais.    



 

 

2.3.5 - O não pagamento da mesma refletirá no cancelamento automático e 

proibição da entrada do veículo no “parque fechado” da competição.    

2.3.6 - Cada Inscrição receberá somente    

Credencial para 01 (um) Piloto e 01 (um) Mecânico, limitado a 03(três) pares 

independentemente do número de inscrições.    

2.3.7 - Todos os concorrentes comprometem-se a respeitar o presente 

Regulamento pelo simples ato de se inscreverem no CAMPEONATO 

CATARINENSE DE ARRANCADA TRUCK.    

           Art. 3º - DAS  PROVAS      

 

3.1 -Os Caminhões largarão de 2 (dois) em 2 (dois), COM NÚMERO MÍNIMO 

DE 04  (quatro) INSCRIÇÕES EM CADA CATEGORIA..   

   

3.2 - Em todas as Largadas, após a primeira fase de enfrentamento 

eliminatório,   haverá sorteio das pistas.    

3.3 - Antes da realização das competições (domingo 09:50) será efetuada uma 

reunião (briefing) com os pilotos participantes, organização e Federação. 

  

  Art . 4º - CLASSIFICATÓRIO     

 

4.1 - Para formação das fases eliminatórias de cada categoria haverá de  10 até 30 
minutos de pista aberta (conforme decisão da organização)  para tomada de 
tempo. Findo este tempo no mínimo os 16 (dezesseis) MELHORES TEMPOS 
(poderá ser menor conforme o número de conjuntos inscritos), se ENFRENTARÃO 
em  largada 

ÚNICA E ELIMINATÓRIA com o melhor tempo na PISTA 1 e o segundo na 
PISTA 2 no modelo de 1º disputa o 16º, 2º CONTRA O 15º e assim   
sucessivamente até que se tenham  todos os vencedores desta fase. Terminada a 
fase  anterior os números dos conjuntos vencedores serão colocados no globo e 
sorteadas as pistas em LARGADA ÚNICA E ELIMINATÓRIA  e desta maneira até 



 

 

que se chegue aos 03(três) primeiros colocados de cada categoria em disputa 
em cada uma das etapas.   

    

4.2.1 – Copo: por definição é momento em que o sorteado avança à fase 

imediatamente seguinte sem a disputa na pista, obtendo assim a 

classificação à próxima fase.  

   ****O  CONJUNTO  QUE  FICAR  NO  COPO  NUMA  FASE  SERÁ  

AUTOMATICAMENTE O PRIMEIRO SORTEADO ÀS DISPUTAS DA FASE 

QUE SE INICIA, APÓS SORTEADAS AS DISPUTAS SERÁ SORTEADA A 

PISTA CASO O ESTEJA SENDO REALIZADO EM PISTAS NÃO 

PAVIMENTADAS, assim sendo no asfalto ou concreto o vencedor do copo 

na fase anterior será o PISTA 1 na disputa.****  

 

 4.2 - Os pilotos, ao serem chamados pelo “Sistema de Som”, terão 02(dois) 
minutos para alinhar no grid de largada, após o alinhamento do conjunto com 
o qual está sendo a disputa, caso contrário, perderá a bateria.    

   

  

4.3 - NÃO HAVERÁ CHAMAMENTO  PARA A FASE DE PISTA ABERTA PARA  

TOMADA DE TEMPO. SOMENTE AVISO DE: “PISTA ABERTA” E AVISOS A 

CADA 10(DEZ) MINUTOS E O AVISO DE: “FALTAM 05(CINCO) MINUTOS 

PRO ENCERRAMENTO DA TOMADA DE TEMPOS”.    

4.4 - NA FASE DE PISTA ABERTA PARA TOMADA DE TEMPOS NÃO 

HAVERÁ   

FISCAL DE LARGADA E TAMBÉM NÃO OCORRERÁ ELIMINAÇÃO POR 

QUEIMA  

DE LARGADA, POIS HAVENDO QUEIMA DE LARGADA O SISTEMA DE 

CRONOMETRAGEM NÃO REGISTRA O TEMPO.      

   

Art. 5° - Largadas e chegadas   

5.1 - A Largada será feita por sinal luminoso, sendo que após os veículos estarem 

alinhados (Pré stage e Stage) quatro luzes amarelas de cada lado da pista na 

parte superior do “pinheirinho”, após o alinhamento ocorrerá uma 

sequência de acender e apagar de luzes amarelas e na SEQUÊNCIA A LUZ 

VERDE .   

5.2 – O procedimento de largada com auxílio do fiscal só será realizado nas 

fases eliminatórias. A largada consistirá do alinhamento dos pneus dianteiros

  dos caminhões e após o acendimento das luzes de pré e alinhamento.   



 

 

Depois de acesas todas as luzes de alinhamento os pilotos receberão e darão o 

sinal (ok do Fiscal de Largada) de que após a sequência de luzes se acenderá 

a luz verde onde a largada se efetivará.  Após INICIADA A SEQUÊNCIA ATÉ 

A LUZ VERDE QUALQUER PROBLEMA QUE IMPEÇA A LARGADA APÓS 

O SINAL  

DADO PELO FISCAL SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS 

PILOTOS  

QUE ESTIVEREM NA DISPUTA, OU SEJA, SE NÃO LARGAR PERDEU A  

 BATERIA.    

*Falsa queima é o evento pelo qual o veículo se move antes que as luzes 

que acendem e apagam iniciam o procedimento até a luz verde, sendo 

assim, após a saída dos pneus do alinhamento que indica a QUEIMA (ir pra 

trás) a luz VERMELHA que indica a queima no 'pinheirinho” irá se apagar 

automaticamente, coisa que não acontece quando ocorre a QUEIMA DE 

LARGADA.   

A QUEIMA DE LARGADA OCORRE QUANDO O VEÍCULO INICIA A 

ARRANCADA ANTES QUE A LUZ VERDE ACENDA.  

   

5.3 - Em caso de falta de energia elétrica ou qualquer outro problema técnico, a 

largada será feita com bandeira verde ou quadriculada em verde e amarelo.    

5.4 - O piloto que “QUEIMAR A LARGADA” por 2 (duas) vezes na mesma 

bateria será desclassificado da bateria e vencedor será o outro adversário, o 

procedimento de desclassificação é AUTOMÁTICO mas caso o competidor que 

for o beneficiário da desclassificação entender que a queima de largada não o 

ofende, poderá ocorrer a largada sem a desclassificação de qualquer um dos 

dois, ESTE  

PROCEDIMENTO (sem queima) não será adotado pela organização, é o dito 

ACORDO DE CAVALHEIROS.  

5.5 - A confecção e montagem da planilha ficarão a cargo da organização do 

evento homologado e autorizado pela FEDERAÇÃO.    



 

 

5.6 - Nas chegadas, se houver empate visual, a definição ficará a critério do 

sistema de tempo, ou seja, será a somatória da reação mais o tempo de pista 

aferido que  determinará o vencedor pela fotocélula a laser, pois assim como 

o alinhamento para largada é pelos pneus dianteiros a chegada também 

é feita pelos pneus dianteiros, ou seja, não é o para-choque, para-lama, 

porta, etc.   

  

             Art. 6º - DOS  RECURSOS E PROTESTOS    

   

6.1 - Os Protestos Desportivos e/ou Técnicos, somente serão aceitos, por escrito 

e mediante pagamento de 5 (cinco) “UP”  para  Protesto Desportivo e 10  (dez) 

“UP” para:  

Protesto Técnico depositados junto ao caixa da Secretaria e Administração do 

Evento dentro do prazo de 30 (trinta) minutos após o término da bateria;    

 

6.1.1 - Valor da UP (Unidade Padrão) – R$ 350,00 – (trezentos e cinquenta 

reais).   

  

           6.1.2 – O protesto seja qual for a natureza só será ACEITO mediante o 

recolhimento IMEDIATO do valor estipulado em ESPÉCIE ou seja em 

cédulas de Reais, NÃO SENDO ACEITO QUALQUER OUTRO MÉTODO DE 

PAGAMENTO.   

6.2 - O piloto Reclamante terá seu veículo examinado nos mesmos itens do 

Reclamado.    

  

6.3 - Se for comprovada Irregularidade, o conjunto será desclassificado da prova 

na categoria e o Reclamante receberá a devolução de 75% do valor pago a 

título de reclamação. Caso contrário, não sendo comprovada nenhuma 

Irregularidade, o Protestante não será ressarcido dos valores e o reclamado 

receberá 25% do valor pago pelo reclamante recolhidos à Organização.   

6.4 - Caso a reclamação recaia sobre item desportivo ou técnico que caiba 

decisão (INTERPRETAÇÃO) por parte da organização serão sorteados 03 

(três) pilotos dentre todos os inscritos na etapa para tomada de decisão 

colegiada EM VOTAÇÃO EM PAPEL E SECRETA.   



 

 

Farão parte:   

      01-Membro da Fauesc;   

      01-Promotor do evento;     

      01-Responsável pelas planilhas;  

      03-Pilotos sorteados.   

  

Em caso de empate em votação secreta em papel,  o voto de Minerva será do 

REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO, desta forma, a decisão terá caráter 

irrevogável, não cabendo recurso a FEDERAÇÃO.  

   

           Art. 7º - DAS PREMIAÇÕES    

Poderá haver premiação em dinheiro e ou produtos se o volume 

arrecadado com patrocínio/inscrições for superior aos custos do evento, 

com troféus no mínimo até o 3° colocado de cada categoria.    

 

           Art. 8º - PISTA 

           8.1 - A pista terá o comprimento mínimo de 450(quatrocentos e cinquentas) metros,   

 sendo 201  (duzentos e um) metros para competição (área de 

aceleração), 249 (duzentos e quarenta e nove) metros para área de frenagem 

e escape.   

8.2 - As pistas/raias de competição terão a largura de 12 (doze) metros  e 

estarão separadas entre si por cones plásticos ou similares com a mesma 

função que delimitaram as pistas/raias.    

8.3 - As pistas/raias de retorno e serviço terão a largura aproximada de 8 (oito) 

metros.    

8.4 - A distância mínima entre as pistas/raias de competição e o público será de              

15  (quinze) metros.    

    

           Art. 9º - DA  SEGURANÇA  E  NORMAS DESPORTIVAS  

     

9.1 - Somente o piloto, será permitido na cabine do caminhão exceto se houver 

autorização expressa da FEDERAÇÃO.   



 

 

9.2 - Os pilotos PODERÃO a critério da organização A QUALQUER TEMPO, 

antes da largada, passar obrigatoriamente por teste de bafômetro ou outro 

instrumento de medição de álcool no sangue, estando sujeito à desclassificação 

se não estiver dentro do limite máximo exigido pela legislação de trânsito vigente 

– (0,03 dcl/sangue).   

9.3 - Poderá ser feito protesto específico de um piloto contra qualquer outro no 

que trata o item 9.2 desde que seja feito antes do início da categoria com 

pagamento de 10 (dez) “UPs” sendo que o teste será feito somente no 

reclamado, independente do resultado será devolvido 25% do valor recolhido 

para acolhimento do protesto.   

9.4 - Na área de escape é expressamente proibida a aceleração dos veículos 

assim como execução de manobras radicais e perigosas. Ao passar pela linha 

de chegada, o piloto deverá manter seu veículo na pista em que largou até o 

final da mesma. Em caso de falta de freios o mesmo deve acionar o freio motor 

e efetuar o desligamento do caminhão com as marchas engatadas.    

9.5 - Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estar e permanecer com ambas as 

mãos no volante dentro da área de aceleração e desaceleração.    

9.6 - Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem usando todos os 

equipamentos e indumentárias de segurança, (capacete homologado afivelado, 

calçado fechado, camisa de manga longa, calça e ou macacão) conforme a 

categoria! 

9.7 - Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança no veículo, 

determinados pela legislação de trânsito vigente, exemplo: extintor de incêndio 

dentro da validade, etc. e/ou os exigidos pelas normas de segurança desportiva 

– Código Desportivo de Automobilismo – CDA, BEM COMO A PRESENÇA DE 

ALÇAS E PINOS PARA REBOQUE FIXADOS NA DIANTEIRA E TRASEIRA 

DOS VEÍCULOS.    

9.8 - É expressamente proibido qualquer tipo de manobra radical que 

desobedeça ao regulamento de segurança, sendo esta nos boxes, nas pistas e 

áreas de escape. Nos retornos a velocidade máxima permitida será de 50 Km/h

. Qualquer uma destas infrações dará direito à desclassificação do piloto na 

Prova.    

  



 

 

9.9 - Somente será permitido o acesso à pista durante o início das provas, 

pessoas com as credenciais de piloto, mecânico, segurança, coordenação e 

imprensa.    

9.10 - O piloto que infringir qualquer norma estabelecida pela Lei Nacional de 

Trânsito, fora do perímetro da prova estará sujeito à multa e até apreensão do 

veículo, e se comprovado por qualquer membro da coordenação do evento, o 

mesmo será desclassificado da Prova.    

9.11 - O Piloto que tiver qualquer tipo de atitude antidesportiva, agressão física 

ou verbal, contra outro piloto, comissários e direção de prova da FEDERAÇÃO, 

organização ou segurança privada ou pública do evento, faltas disciplinares ou 

desrespeito aos artigos deste Regulamento, cometidas pelo Piloto ou por 

qualquer um dos Membros da Equipe, Parentes, Convidados, etc. fará com que 

o Piloto responsável seja passível de uma ou mais Penalidades abaixo descritas     

I) Advertência:  a) Verbal    -    b) Escrita    

II) Multa    

III) Penalizações em Tempo    

IV) Desclassificação    

V) Exclusão da Prova:   a) Temporária    -   b) Definitiva     

   

9.12 - Em hipótese alguma o piloto terá direito a devolução de qualquer valor 

financeiro pago (inscrição, etc)   

9. 13 – NAS FASES ELIMINATÓRIAS É OBRIGATÓRIA A PERMANÊNCIA   

DENTRO DO CAMINHÃO E PARADA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DA 

LINHA DE   

LARGADA, OBEDECENDO AS ORDENS PROFERIDAS PELA 

ORGANIZAÇÃO, DEVENDO OBSERVAR O TEMPO PARA ALINHAMENTO (

dois minutos), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO 

ALINHAMENTO.   

Parágrafo Único - Os casos omissos a este Regulamento, Desportivo e/ou 

Técnico, dúvidas na sua interpretação, serão resolvidos em conjunto com os 

Comissários e os membros da Comissão Disciplinar da FEDERAÇÃO, 



 

 

SOMENTE SE HOUVER PROTESTO SEGUNDO RITO ESPECIFICADO 

ANTERIORMENTE NESTE REGULAMENTO!      

 
           Art. 10º - DO REGULAMENTO TÉCNICO    

  

10.0.1 – CATEGORIA DESAFIO CAVALO E TOCO/TRUCK ELETRÔNICO 

ORIGINAL 11 SEGUNDOS - (INJEÇÃO ELETRÔNICA)  

10.0.2 – A utilização de estepe é facultativa, mas quando utilizado DEVERÁ  

estar em condições de rodagem, OBRIGATORIAMENTE FIXADO POR 

ELEMENTOS DE  FIXAÇÃO (GRAMPOS, PARAFUSOS COM PORCAS) OU 

POR PROCESSO DE SOLDAGEM, PODENDO SER UTILIZADO EM LIVRE 

QUANTIDADE não podendo conter quaisquer tipos de produtos que alterem o 

seu peso original.(ex. Água, areia, concreto Etc... Dentro ou sobre o mesmo).   

10.0.3 – Turbinamento com número máximo de 1(uma) turbina, com bocas de entrada 

e saída de ar iguais a do modelo original de linha de montagem do motor;(diâmetro 

máximo de 110 mm nas bocas de entrada e saída de ar)(exceto os modelos que saem 

com turbina de 145mm de entrada e 65mm de saída original de fábrica).    

10.0.4 - Os caminhões OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO pneus INFLADOS 

OBRIGATORIAMENTE COM AR COMPRIMIDO com garras 

Igual aos modelos presentes neste regulamento  nas pistas NÃO 

PAVIMETADAS e utilizar PNEUS LISOS, DIRECIONAIS OU PNEUS LIXADOS  

nas pistas PAVEMENTADAS, sendo estes de utilização Rodoviária, pode ser 

usado pneu com recape liso desde que seja possível observar as marcações e 

especificações na banda de rodagem. Podendo ter largura, tamanhos e marca 

livre.  PROIBIDO O USO DE PNEUS COMO POR EXEMPLO ROLO 

COMPACTADOR DE ASFALTO. Será realizada inspeção, onde por 10 

segundos será retirado ar do interior do pneu. 

10.0.5 - Será obrigatório o uso dos adesivos dos patrocinadores e numeração 

entregues no Kit;  

10.0.6 - Combustível: Original de utilização comercial.  

10.0.7 - Supra alimentação: Proibido o uso de Óxido Nitroso (N2O) ou injeção de ar 

frio via compressor;  

10.0.8 - Motor de linha de montagem podendo ser da mesma marca do 

caminhão com numeração inscrita no documento do veículo.  



 

 

10.0.9 – Suprimido por se tratar de veículos originais. 

10.0.10- ESCAPAMENTO ORIGINAL COM VERIFICAÇÃO PELA ESCALA DE 

EMISSÃO DE FUMAÇA RINGELMANN.  

10.0.11 - Fica liberada a colocação de pesos fixos (ex. tanques, para-choques, 

bujões de ar etc.) desde que estejam MECANICAMENTE fixados por parafusos e 

porcas, grampos ou por processo de soldagem e ficam proibidos (ex.sacos de 

areia, areia, pedras.). (Obs: Os caminhões que constarem no documento a 

autorização para rodarem com tanques maiores poderão competir normalmente).  

10.0.12 - Modulo eletrônico ORIGINAL, NÃO PODENDO ser alterado ou 

modificado sua configuração original;  

10.0.13 - Diferencial: livre (bloqueado ou desbloqueado);  

10.0.14 – Obrigatório uso e perfeito funcionamento de faróis dianteiros e lanterna 

traseira, caso seja necessário o seu uso. O CONJUNTO QUE NÃO COMPROVAR O  

SEU FUNCIONAMENTO (NOTURNO) PERDERÁ A BATERIA ELIMINATÓRIA 

DA  

QUAL PARTICIPARIA. CASO OS DOIS ENVOLVIDOS NA BATERIA NÃO  

COMPROVEM O FUNCIONAMENTO (noturno) A BATERIA SERÁ DECIDIDA POR 

SORTEIO, ou seja, mesmo que os dois envolvidos não comprovem o 

funcionamento (NOTURNO) haverá um vencedor.  

10.0.15 - Todos os caminhões inscritos estarão obrigados a verificação por 

técnico contratado pelo evento de todos os itens supracitados no regulamento 

bem como todos os itens de segurança, antes, durante e após qualquer bateria.  

10.0.17- A suspensão ORIGINAL se alterada deverá constar no documento 

do veículo.  

10.0.18- Proibida a colocação de película (escura ou espelhada) no para-brisa frontal que 

prejudiquem a visualização do piloto no interior do veículo. A critério do FISCAL DE 

LARGADA poderá ser solicitada a retirada da mesma.  

10.0.19- Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem usando todos os 

equipamentos e indumentárias de segurança, (capacete homologado 

AFIVELADO, tênis, camisa de manga longa, macacão).  

10.0.20- É PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E OU MECÂNICAS DOS 



 

 

VEÍCULOS(caracterizados) CAMINHÕES DESTA CATEGORIA SOB PENA 

DE SUSPENSÃO DE 02(dois) ANOS DO PILOTO DE PARTICIPAR DE 

COMPETIÇÕES HOMOLOGADAS POR FEDERAÇÕES NO BRASIL.  

10.1 – CATEGORIA CAMINHÃO TOCO E TRUCK – (INJEÇÃO MECÂNICA E 

ELETRÔNICA)   

           *** Só poderão participar desta categoria os veículos que tiverem documentos 

onde exista a comprovação de que se trata de TOCO OU TRUCK, ou seja, não 

podem ser CAVALO! ***   

10.1.1 - Caminhões especiais de competição e apresentações e alterados de 

seu formato de fabricação não poderão participar desta categoria;   

10.1.2 – A posição do motor NÃO PODERÁ ultrapassar 50 cm do local da 

fixação ORIGINAL!   

10.1.3 - Turbinamento livre independente do modelo e marca da turbina, no 

número máximo de 1(uma) turbina.   

10.1.4 – Os caminhões deverão estar equipados com no mínimo a 

base(semelhante assoalho) da carroceria e no comprimento do chassis com 

largura mínima não podendo ser menor que 10% do tamanho total da cabine. 

        10.1.5 – Os caminhões Truck é permitindo a retirada do Truck.    

10.1.6 – A utilização de estepe é facultativa, mas quando utilizado poderá estar 

em condições de rodagem, OBRIGATORIAMENTE FIXADO POR 

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (GRAMPOS, PARAFUSOS COM PORCAS) OU 

POR PROCESSO DE SOLDAGEM, PODENDO SER UTILIZADO EM LIVRE 

QUANTIDADE  não podendo   

conter quaisquer tipos de produtos que alterem o seu peso original. (ex. Água, 

areia, concreto Etc... Dentro ou sobre o mesmo).   

10.1.7 - Os caminhões OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO pneus INFLADOS  

OBRIGATORIAMENTE COM AR COMPRIMIDO com garras   

IGUAL aos modelos presentes neste regulamento nas pistas NÃO  

PAVIMENTADAS e utilizar PNEUS LISOS, DIRECIONAIS, OU PNEUS 

LIXADOS nas pistas pavimentadas, sendo estes de utilização RODOVIÁRIA, 

pode ser usado pneu com  recape liso desde que seja possível observar as 



 

 

marcações e especificações na banda de rodagem. Podendo ter largura, 

tamanhos e marca livre.  PROIBIDO O USO DE PNEUS COMO POR EXEMPLO 

ROLO COMPACTADOR DE ASFALTO.  Será realizada inspeção, onde por 

10 segundos será retirado ar do interior do pneu. 

10.1.8 - Será obrigatório o uso dos adesivos dos patrocinadores e numeração 

entregues no Kit;    

10.1.9 - Combustível: livre.    

10.1.10 - Supra alimentação: Proibido o uso de Óxido Nitroso (N2O) ou injeção 

de ar frio via compressor;    

10.1.11 - Motor de linha de montagem.   

10.1.12 – OBRIGATÓRIO o uso de bandeja METÁLICA para acúmulo de 

líquidos fixado sob o MOTOR E CAIXA!!   

10.1.13- ESCAPAMENTO fixado num ângulo de 45° em relação a cabine com 

no MÍNIMO 50 cm de comprimento e 50 cm ACIMA DO CHASSIS, com fixação 

interna de um dispositivo em forma de +(cruz) no interior do cano de escape por 

processo de soldagem ou fixação por conjunto porca/parafuso.   

10.1.14 – Bomba injetora livre.   

  

10.1.15 - Fica liberada a colocação de pesos fixos (ex. tanques, para-choques, 

bujões de ar etc.) desde que estejam MECANICAMENTE fixados por 

parafusos e porcas, grampos ou por processo de soldagem e ficam 

proibidos (sacos de areia, areia, pedras.). (Obs.: Os caminhões que constarem 

no documento a autorização para rodarem com tanques maiores poderão 

competir normalmente).    

10.1.16 - Módulo eletrônico livre, podendo ser alterado ou modificado sua 

configuração original;    

10.1.17 - Diferencial: livre (bloqueado ou desbloqueado);   

  

10.1.18 – É recomendado o perfeito funcionamento de faróis dianteiros e 

lanterna traseira, caso seja necessário o seu uso. O CONJUNTO QUE NÃO 

COMPROVAR O   



 

 

SEU FUNCIONAMENTO (NOTURNO) PERDERÁ A BATERIA ELIMINATÓRIA 

DA   

QUAL PARTICIPARIA. CASO OS DOIS ENVOLVIDOS NA BATERIA NÃO   

COMPROVEM O FUNCIONAMENTO (noturno) A BATERIA SERÁ DECIDIDA 

POR SORTEIO, ou seja, mesmo que os dois envolvidos não comprovem o 

funcionamento (NOTURNO) haverá um vencedor.    

10.1.19- Todos os caminhões inscritos estarão obrigados a verificação por 

técnico contratado pelo evento de todos os itens supracitados no regulamento 

bem como todos os itens de segurança, antes, durante e após qualquer bateria.    

10.1.20 - Expressamente proibido o rebaixamento do cabeçote e aumento do 

diâmetro da camisa do pistão, que diferencie do motor original de linha de 

montagem. 

10.1.21- A suspensão livre.    

10.1.22- Proibida a colocação de película (escura ou espelhada) no para-brisa 

frontal que prejudiquem a visualização do piloto no interior do veículo. A critério 

do FISCAL DE LARGADA poderá ser solicitada a retirada da mesma!   

10.1.23- Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem usando todos os 

equipamentos e indumentárias de segurança, (capacete afivelado homologado, 

tênis, luva e macacão).   

10.1.24- É OBRIGATÓRIO o uso de banco de competição e cinto de segurança 

com no mínimo 04 pontos de fixação, SANTO ANTÔNIO CONFORME 

REGULAMENTO DA CBA.  

10.1.25– A DISTÂNCIA ENTRE EIXOS NÃO PODERÁ SER MENOR QUE 20% 

DO TAMANHO TOTAL DA MEDIDA DO VEÍCULO ORIGINAL DE 

FABRICAÇÃO. MEDIDA MENOR O VEÍCULO SERÁ ENQUADRADO NA 

CATEGORIA PROTÓTIPO.  

10.1.26 – A cabine obrigatoriamente em seu corpo (colunas, teto, contorno 

do para-brisa, assoalho e separação da cabine e motor) SERÁ METÁLICA, 

demais itens que compõem a estrutura do caminhão (capô, para-lamas e 

etc) poderá ser em material NÃO METÁLICO. 

  



 

 

           10.2 - CATEGORIA CAVALO MECÂNICO e TOCO/TRUCK ATÉ 720 cv.   

Os veículos enquadrados na categoria TOCO E TRUCK participam desta categoria.   

10.2.1 – A posição do motor NÃO PODERÁ ultrapassar 50 cm do local da 

fixação ORIGINAL!   

         10.2.2 – Turbinamento com número máximo de 1(uma) turbina.     

10.2.3 – A utilização de estepe é facultativa, mas quando utilizado poderá estar 

em condições de rodagem, OBRIGATORIAMENTE FIXADO POR 

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (GRAMPOS, PARAFUSOS COM PORCAS) OU 

POR PROCESSO DE SOLDAGEM, PODENDO SER UTILIZADO EM LIVRE 

QUANTIDADE não podendo conter quaisquer tipos de produtos que alterem o 

seu peso original.(ex. Água, areia, concreto Etc... Dentro ou sobre o mesmo).   

 10.2.4 - Os caminhões OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO pneus INFLADOS  

OBRIGATORIAMENTE COM AR COMPRIMIDO com garras IGUAL aos 

modelos presentes neste regulamento  nas pistas NÃO PAVIMENTADAS e 

utilizar PNEUS LISOS, DIRECIONAIS, OU PNEUS LIXADOS nas pistas 

pavimentadas, sendo estes de utilização RODOVIÁRIA, pode ser usado pneu 

com  recape liso desde que seja possível observar as marcações e 

especificações na banda de rodagem. Podendo ter largura, tamanhos e marca 

livre.  PROIBIDO O USO  

DE PNEUS COMO POR EXEMPLO ROLO COMPACTADOR DE ASFALTO.  

Será realizada inspeção, onde por 10 segundos será retirado ar do interior do 

pneu. 

10.2.5 - Será obrigatório o uso dos adesivos dos patrocinadores e numeração 

entregues no Kit;    

10.2.6 - Combustível: diesel de uso comercial.  

10.2.7 - Supra alimentação: Proibido o uso de Óxido Nitroso (N2O) ou injeção de ar frio via 

compressor;  

10.2.8 - Motor de linha de montagem.   

10.2.9 – OBRIGATÓRIO o uso de bandeja METÁLICA para acúmulo de 

líquidos fixado sob o MOTOR E CAIXA.   

10.2.10- ESCAPAMENTO fixado num ângulo de 45° em relação a cabine com 

no MÍNIMO 50 cm de comprimento e 50 cm ACIMA DO CHASSIS, com fixação 

interna de um dispositivo em forma de +(cruz) no interior do cano de escape por 

processo de soldagem ou fixação por conjunto porca/parafuso.   



 

 

10.2.11 - Fica liberada a colocação de pesos fixos (ex. tanques, para-choques, 

bujões de ar etc.) desde que estejam MECANICAMENTE fixados por 

parafusos e porcas, grampos ou por processo de soldagem e ficam 

proibidos (ex: sacos de areia, areia, pedras.). (Obs: Os caminhões que 

constarem no documento a autorização para  rodarem com tanques maiores 

poderão competir normalmente).    

10.2.12 - Módulo eletrônico livre, podendo ser alterado ou modificado sua 

configuração original;   

10.2.13 - Diferencial: livre (bloqueado ou desbloqueado);   

10.2.14 – É RECOMENDADO o uso e perfeito funcionamento de faróis 

dianteiros e lanterna traseira, caso seja necessário o seu uso. O CONJUNTO 

QUE NÃO COMPROVAR O SEU FUNCIONAMENTO (NOTURNO) PERDERÁ 

A BATERIA   

ELIMINATÓRIA DA QUAL PARTICIPARIA. CASO OS DOIS ENVOLVIDOS NA 

BATERIA NÃO COMPROVEM O funcionamento (noturno) A BATERIA 

SERÁ DECIDIDA POR SORTEIO, ou seja, mesmo que os dois envolvidos 

não comprovem o funcionamento (NOTURNO) haverá um vencedor.    

 

 10.2.15 - É OBRIGATÓRIO o uso de banco de competição, cinto de segurança com  

no mínimo 04 pontos de fixação e SANTO ANTÔNIO CONFORME 

REGULAMENTO DA CBA.  

10.2.16 – CHASSI - A DISTÂNCIA ENTRE EIXOS SERÁ DE NO MÍNIMO 3,80 

METROS com tolerância de 50mm, MEDIDA MENOR OU MAIOR QUE A 

TOLERÂNCIA, O VEÍCULO SERÁ ENQUADRADO NA CATEGORIA 

PROTÓTIPO.    

10.2.17- Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem utilizando todos os equipamentos 

e indumentárias de segurança (capacete homologado afivelado, tênis, macacão e luva). 

10.2.18 – A cabine obrigatoriamente em seu corpo (colunas, teto, contorno 

do para-brisa, assoalho e separação da cabine e motor) SERÁ METÁLICA, 

demais itens que compõem a estrutura do caminhão (capô, para-lamas e 

etc) poderá ser em material NÃO METÁLICO. 

10.2.19 – Sistema e fluidos de lubrificação de uso comercial! 

10.2.20 – Transmissão e câmbio livres desde que sejam de uso rodoviário. 

10.2.21 – Suspensão livre! 



 

 

10.2.22 - Rodas livre marca e bitolas, desde que seja de uso rodoviário. 

10.2.23 – Sistema elétrico livre. 

 

10.3 - FORÇA LIVRE   

*É LIVRE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS CAMINHÕES INSCRITOS E 

ENQUADRADOS NAS DEMAIS CATEGORIAS!   

10.3.1 – A posição do motor É LIVRE!   

10.3.2 - Turbinamento livre independente do modelo, marca da turbina e número 

de turbinas.   

10.3.3 – A utilização de estepe é facultativa, mas quando utilizado poderá estar 

em condições de rodagem, OBRIGATORIAMENTE FIXADO POR 

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (GRAMPOS, PARAFUSOS COM PORCAS) OU 

POR PROCESSO DE SOLDAGEM,  PODENDO SER UTILIZADO EM LIVRE 

QUANTIDADE  não podendo   

conter quaisquer tipos de produtos que alterem o seu peso original.(ex. Água, 

areia, concreto Etc... Dentro ou sobre o mesmo 

 10.3.4 -  Os caminhões OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO pneus 

INFLADOS  

OBRIGATORIAMENTE COM AR COMPRIMIDO com garras   

IGUAL aos modelos presentes neste regulamento  nas pistas NÃO  

PAVIMENTADAS e utilizar PNEUS LISOS, DIRECIONAIS, OU PNEUS 

LIXADOS nas pistas pavimentadas, sendo estes de utilização RODOVIÁRIA, 

pode ser usado pneu com  recape liso desde que seja possível observar as 

marcações e especificações na banda de rodagem. Podendo ter largura, 

tamanhos e marca livre.  PROIBIDO O USO  

DE PNEUS COMO POR EXEMPLO ROLO COMPACTADOR DE ASFALTO.   

Será realizada inspeção, onde por 10 segundos será retirado ar do interior 

 do pneu. 

10.3.5 - Será obrigatório o uso dos adesivos dos patrocinadores e numeração 

entregues no Kit;    



 

 

10.3.6 - Combustível: livre.    

10.3.7 - Supra alimentação: Proibido o uso de Óxido Nitroso (N2O) ou injeção 

de ar frio via compressor;    

10.3.8 – OBRIGATÓRIO o uso de bandeja METÁLICA para acúmulo de 

líquidos fixado sob o MOTOR E CAIXA!   

10.3.9- ESCAPAMENTO fixado num ângulo de 45° em relação a cabine com no 

MÍNIMO 50 cm de comprimento e 50 cm ACIMA DO CHASSIS, com fixação 

interna de um dispositivo em forma de +(cruz) no interior do cano de escape por 

processo de soldagem ou fixação por conjunto porca/parafuso, no caso de 

veículos das categorias Original Eletrônico poderá seguir com o que fala em 

escape original.   

10.3.10 – Bomba injetora livre.   

10.3.11 - Fica liberada a colocação de pesos fixos (ex. tanques, para-choques, 

bujões de ar etc.) desde que estejam MECANICAMENTE fixados por 

parafusos e porcas, grampos ou por processo de soldagem e ficam 

proibidos (ex.:sacos de areia, areia, pedras.). (Obs.: Os caminhões que 

constarem no documento a autorização para rodarem com tanques maiores 

poderão competir normalmente).    

10.3.12 - Módulo eletrônico livre, podendo ser alterado ou modificado sua 

configuração original;   

10.3.13 - Diferencial: livre (bloqueado ou desbloqueado);   

10.3.14 – É Recomendado o uso e perfeito funcionamento de faróis dianteiros 

e lanterna traseira, caso seja necessário o seu uso. O CONJUNTO QUE NÃO  

COMPROVAR O SEU FUNCIONAMENTO (NOTURNO) PERDERÁ A BATERIA   

ELIMINATÓRIA DA QUAL PARTICIPARIA. CASO OS DOIS ENVOLVIDOS NA   

BATERIA NÃO COMPROVEM O FUNCIONAMENTO (noturno) A BATERIA 

SERÁ DECIDIDA POR SORTEIO, ou seja, mesmo que os dois envolvidos 

não comprovem o funcionamento (NOTURNO) haverá um vencedor.    

 10.3.15 - Todos os caminhões inscritos estarão obrigados a verificação por técnico 

contratado pelo evento de todos os itens supracitados no regulamento bem como todos os 

itens de segurança, antes, durante e após qualquer bateria. 



 

 

10.3.16 - É facultado o rebaixamento do cabeçote e aumento do diâmetro da 

camisa do pistão.  

10.3.17- A suspensão livre.     

10.3.18- Proibida a colocação de película (escura ou espelhada) no para-brisa 

frontal que prejudiquem a visualização do piloto no interior do veículo.  A critério 

do FISCAL DE LARGADA poderá ser solicitada a retirada da mesma!   

10.3.19- Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem usando todos os 

equipamentos e indumentárias de segurança, (capacete homologado afivelado

, tênis, luva e macacão).    

10.3.20 - É OBRIGATÓRIO o uso de banco de competição, cinto de segurança 

com no mínimo 04 pontos de fixação, SANTO ANTÔNIO CONFORME 

REGULAMENTO DA CBA.  

10.3.21 – A DISTÂNCIA ENTRE EIXOS SERÁ DE NO MÍNIMO 3,80 METROS 

com tolerância de 50mm, MEDIDA MAIOR OU MENOR O VEÍCULO SERÁ 

ENQUADRADO NA CATEGORIA PROTÓTIPO.   

10.3.22 – A cabine obrigatoriamente em seu corpo (colunas, teto, contorno 

do para-brisa, assoalho e separação da cabine e motor) SERÁ METÁLICA, 

demais itens que compõem a estrutura do caminhão (capô, para-lamas e 

etc) poderá ser em material NÃO METÁLICO. 

   

10.4 - CAMINHÕES PROTÓTIPOS -    

  

10.4.1 - A PARTICIPAÇÃO NESTA CATEGORIA É  PARA VEÍCULOS 

CONSTRUÍDOS OU PROJETADOS PARA ESTE FIM.   

 É FACULTADA A PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER OUTRO VEÍCULO 

ENQUADRADO NAS DEMAIS CATEGORIAS desde que tenham em perfeito 

funcionamento todos os itens de segurança desta categoria. 

10.4.2 – A posição do motor é livre;    

10.4.3 - Turbinamento livre independente do modelo, marca e número de 

turbinas.    



 

 

10.4.4 – Os caminhões TOCO Não precisam estar equipados com carroceria, 

POIS AO NÃO ESTAR EQUIPADO COM CARROCERIA OU NÃO TENDO 

DOCUMENTO QUE COMPROVE SER UM "TOCO" OS VEÍCULOS SERÃO   

       ENQUADRADOS NESTA CATEGORIA.      

          10.5.5 – Os caminhões Truck é permitida a retirada de todo o Truck.      

10.5.6 – A utilização de estepe como peso extra é livre sendo, 

OBRIGATORIAMENTE FIXADO POR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (GRAMPOS, 

PARAFUSOS COM PORCAS) OU POR PROCESSO DE SOLDAGEM, 

PODENDO SER UTILIZADO EM LIVRE QUANTIDADE não podendo conter 

quaisquer tipos de produtos que alterem o seu peso original.(ex. Água, areia, 

concreto Etc... Dentro ou sobre o mesmo).   

10.5.7 - Os caminhões OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO pneus INFLADOS  

OBRIGATORIAMENTE COM AR COMPRIMIDO com garras IGUAL aos 

modelos presentes neste regulamento  nas pistas NÃO PAVIMENTADAS e 

utilizar PNEUS LISOS, DIRECIONAIS, OU PNEUS LIXADOS nas pistas 

pavimentadas, sendo estes de utilização RODOVIÁRIA, pode ser usado pneu 

com  recape liso desde que seja possível observar as marcações e 

especificações na banda de rodagem. Podendo ter largura, tamanhos e marca 

livre. 

 PROIBIDO O USO DE PNEUS COMO POR EXEMPLO ROLO 

COMPACTADOR DE ASFALTO.  Será realizada inspeção, onde por 10 

segundos será retirado ar do interior do pneu. 

10.5.8 - Será obrigatório o uso dos adesivos dos patrocinadores e numeração 

entregues no Kit;    

10.5.9 - Combustível: livre.    

10.5.10 - TODOS OS VEÍCULOS ENQUADRADOS NESTA CATEGORIA 

DEVERÃO OBSERVAR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA:   

● CÉLULA DE SOBREVIVÊNCIA, EQUIPADA COM SANTO ANTÔNIO  



 

 

       CONSTRUÍDO E REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE A 

IMPACTOS                                    DE TODA E QUALQUER NATUREZA, BEM 

COMO SEU REVESTIMENTO   

 SERÁ DE ESPUMA ANTI-CHAMA SEM ARESTAS OU CANTOS VIVOS;   

● BANCO DE COMPETIÇÃO E CINTO DE COMPETIÇÃO 

HOMOLOGADOS;   

● SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO INTERNO E EXTERNO FEITO 

EM CANOS DE COBRE COM ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO 

SINALIZADOS COM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE NO MÍNIMO 2 Kg 

DENTRO DA VALIDADE;   

● CHAVE GERAL INTERNA E EXTERNA DEVIDAMENTE SINALIZADA;   

● ITENS QUE A FEDERAÇÃO JULGAR NECESSÁRIO À SEGURANÇA 

DE TODOS.   

 *A não observação de algum dos itens acima EXCETO (cinto, santo antônio e banco) 

acarretará em primeiramente pagamento de 05(cinco) UPs e após análise do 

comissário representante da federação, PODERÁ ser impedido de participar da 

prova.   

10.5.11 - Supra alimentação: Proibido o uso de Óxido Nitroso (N2O) ou injeção 

de ar frio via compressor;    

10.5.12 - Motor LIVRE.   

10.5.13 – OBRIGATÓRIO o uso de bandeja METÁLICA para acúmulo de 

líquidos fixado sob o MOTOR E CAIXA!   

10.5.14- ESCAPAMENTO fixado num ângulo de 45° em relação a cabine com 

no MÍNIMO 50 cm de comprimento e 50 cm ACIMA DO CHASSIS, com fixação 

interna de um dispositivo em forma de +(cruz) no interior do cano de escape por 

processo de soldagem ou fixação por conjunto porca/parafuso.   

10.5.15 – Bomba injetora livre.   

10.5.16 - Fica liberada a colocação de pesos fixos (ex. tanques, para-choques, 

bujões de ar etc.) desde que estejam MECANICAMENTE fixados por 

parafusos e porcas, grampos ou por processo de soldagem e ficam 

proibidos (ex:.sacos de areia, areia, pedras.). (Obs: Os caminhões que 

constarem no documento a autorização para    

rodarem com tanques maiores poderão competir normalmente).    



 

 

10.5.17 - Módulo eletrônico livre, podendo ser alterado ou modificado sua 

configuração original;   

10.5.18 - Diferencial: livre (bloqueado ou desbloqueado);   

   

10.5.19 - Todos os caminhões inscritos estarão obrigados a verificação por 

técnico contratado pelo evento de todos os itens supracitados no regulamento 

bem como todos os itens de segurança, antes, durante e após qualquer bateria.    

10.5.20 - Suspensão Livre   

10.5.21- Proibida a colocação de película (escura ou espelhada) no para-brisa 

frontal que prejudiquem a visualização do piloto no interior do veículo. A critério 

do FISCAL  DE LARGADA poderá ser solicitada a retirada da mesma.    

 

10.5.22- Os pilotos deverão, obrigatoriamente, estarem usando todos os 

equipamentos e indumentárias de segurança, (capacete afivelado homologado, 

tênis, luva e macacão).   

10.5.23 – A cabine obrigatoriamente em seu corpo (colunas, teto, contorno 

do para-brisa, assoalho e separação da cabine e motor) SERÁ METÁLICA, 

demais itens que compõem a estrutura do caminhão (capô, para-lamas e 

etc) poderá ser em material NÃO METÁLICO. 

11 – O presente foi elaborado pela organização do Campeonato Catarinense de 

Arrancada Truck 2019 e homologado pelas FEDERAÇÂO. Contando com a colaboração 

e aceite dos pilotos.   

11.1 - É proibido seu uso e ou reprodução integral ou parcial 

sem a expressa autorização da organização da 

Arrancada Truck.   

11.2 - Casos omissos a este regulamento de ordem técnica, 

desportiva ou de interpretação serão analisados e 

resolvidos pelo conjunto formado pela FEDERAÇÃO e a 

organização.   



 

 

11.3 Tudo que não está especificado no presente como 

permitido, considera-se PROIBIDO! 

Modelos de banda de rodagem a serem utilizados em pistas não 

pavimentadas com altura máxima de 30mm, modelos semelhantes serão 

avaliados sob pena de proibição da comissão anteriormente citada.   

   
  

    

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO ALFREDO DE NOVAES 

PRESIDENTE 


