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CAMPEONATO NORTE CATARINENSE 
CHEVLIGHT 2018 

REGULAMENTO ÚNICO 
 

CAPÍTULO I – DA LEGALIDADE DO AUTOMOVEL CLUBE E DO REGULAMENTO 
 

ART. 1 – O Campeonato Norte Catarinense “CHEVLIGHT” é realizada pelo Automóvel Clube de Mafra e 
terá 5(cinco) etapas para cada categoria, que deve ocorrer entre março a dezembro de 2018. Estas categorias 
disputarão e computarão 02 (duas) provas/baterias por etapa que resultará em uma somatória de pontos. 
 

ART. 2 – Este regulamento entrará em vigor, na data da sua homologação e somente poderá ser alterado ou 
modificado em todo ou partes, em reunião de diretoria do Automóvel Clube de Mafra, após parecer da Diretoria 
Técnica. 
 

ART. 3 – Qualquer alteração ou modificação neste regulamento, será disponibilizado em forma de adendo 
disponibilizado no site do Automóvel Clube de Mafra (http://www.automovelclubedemafra.com.br) e/ou site 
da Federação de Automobilismo de Santa Catarina (http://www.fauesc.org.br) 
 

ART. 4 – Todos os pilotos concordam e se responsabilizam pelo cumprimento dos textos citados neste 
regulamento, pelo simples ato de se inscreverem em qualquer etapa do Campeonato Norte Catarinense 
“CHEVLIGHT” - 2018. 

CAPÍTULO II – DAS CATEGORIAS 
ART. 5 – Para todas as categorias fica expressamente proibido o uso de veículos de tração 4x4, uso de óxido 

nitroso, turbo e/ou qualquer sistema de sobre alimentação para motores que não seja naturalmente aspirado. 
 

 

1 - CHEVLIGHT NOVATOS

2 - CHEVLIGHT GRADUADOS

3 - MARCAS "A"

4 - MARCAS "N"

5 - STOCK CAR 5000cc - OPALA

6 - STOCK CAR 5000cc - OMEGA

CATEGORIAS
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ART. 6 – CATEGORIA: – “CHEVLIGHT NOVATOS”: É assim chamada a categoria que permite o uso 
de VEÍCULOS CHEVETTE, CHEVETTE HATCH, CHEVY e MARAJÓ, de motores totalmente originais. 

 MOTOR – Blocos e virabrequins originais 1.4 ou 1.6. 
 BIELAS – Originais. Proibido forjados ou retrabalhados. 
 PISTÕES – Com diâmetros de linha de montagem de qualquer medida sem retrabalho. Fica proibida 

a utilização de pistões de outros veículos, forjados e/ou importados, proibido retrabalho e/ou usinagem 
para cava de válvula. 

- Diâmetro Pistão: (STD) 82,00mm até (1,5mm) 83,50mm 
- Curso 1.4cc: 66,20mm e 66,40mm 
- Curso 1.6cc: 75,70mm 

 CABEÇOTE – Original sem qualquer retrabalho. Proibido polir/lixar/expandir dutos e trocar válvulas. 
- Permitido o rebaixamento com taxa livre. 
- Diâmetro Válvula Admissão 39,00mm – Haste 8,00mm 
- Diâmetro Válvula Escape 32,00mm – Haste 8,00mm 

 VELAS – Linha original álcool ou gasolina marca/modelo:  

 
 CARBURAÇÃO – Marca/modelo 35-PDSI (Brosol), conhecido como Solex H35 

- Venturi diâmetro máximo interno 25mm 
- Limite de isolador de carburação/coletor de admissão (plate) 20mm. 

 IGNIÇÃO – Distribuidor Original com Bobina original linha de montagem. Sendo proibido 
distribuidor tipo HALL, bonina que não sejam linha de montagem, sistema Roda Fônica, bobinas 
individuais e/ou Knock Meter ou ainda outros sistemas de Ignição que possa trazer benefício e 
vantagem a qualquer carro e piloto. 

 PNEUS/RODAS – Pneus nas medidas 165x70x13; 175x70x13e/ou 185x70x13, fica facultativo a 
utilização de câmeras de ar. As rodas poderão ser originais ou de Liga tanto que não ultrapassem as 
bordas originais dos para-lamas. 

 ESCAPAMENTO – Livre procedência, conceito e retrabalho. 
 
ART. 7 – CATEGORIA: – “CHEVLIGHT GRADUADOS”: É assim chamada a categoria que permite o 

uso de VEÍCULOS CHEVETTE, CHEVETTE HATCH, CHEVY e MARAJÓ, de motores originais 
modificados. 

 MOTOR – Blocos e virabrequins originais 1.4 ou 1.6. 
 BIELAS – Originais. Proibido forjados ou retrabalhados. 
 PISTÕES – Permitida a troca de pistões de outros veículos e retrabalho. Proibidos pistões forjados 

e/ou importados. Permitido usinagem para cava de válvula. 
- Diâmetro Pistão: Medida máxima permitida de 84,80mm 

- Curso 1.4cc: 66,20mm e 66,40mm 
- Curso 1.6cc: 75,70mm 

 CABEÇOTE – Retrabalho livre, taxa, válvulas, polimento e comando até 286 graus. 
 VELAS – Livres 
 CARBURAÇÃO – Marcas/modelos permitidos (independe o veículo de origem):  

- Limite de isolador de carburação/coletor de admissão (plate) 20mm. 
- 35-PDSI (Brosol) 

- 34-SEIE (Brosol) 
- 2E7 (Brosol) 
- CHT 460 (Weber) 
- Mini Progressivo 450 (Weber) 

 IGNIÇÃO – Permitido a utilização de Distribuidor de dois e três fios e também a substituição da 
Bobina original, por uma bobina do motor AP mi, Accel e/ou Mallory. Fica expressamente proibido a 
utilização do sistema Roda Fônica, bobinas individuais e/ou Knock Meter ou ainda outros sistemas de 
Ignição que possa trazer benefício e vantagem a qualquer carro e piloto. 
 PNEUS/RODAS – Pneus nas medidas 165x70x13; 175x70x13e/ou 185x70x13, fica facultativo a 

utilização de câmeras de ar. As rodas poderão ser originais ou de Liga tanto que não ultrapassem as 
bordas originais dos para-lamas. 

 ESCAPAMENTO – Livre procedência, conceito e retrabalho. 
  

BOSCH H7B+ H4B+
NGK BPR8FS BPR6FS BP8FS BP6FS
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ART. 8 – CATEGORIAS “MARCAS A”: Nesta categoria será permitido participar qualquer veículo 
automotivo tração dianteira de fabricação nacional e que atenda todas as normas deste regulamento. Os 
veículos poderão ser aspirados carburados ou injetados. 

 MOTOR – Livre. 
 BIELAS – Livre. 
 PISTÕES – Livre. 
 CABEÇOTE – Livre. 
 VELAS – Livre. 
 CARBURAÇÃO – Livre Carburador e/ou Injeção Eletrônica de qualquer marca/modelo. 
 IGNIÇÃO – Livre. 
 PNEUS/RODAS – Pneus medidas livre. Fica facultativa a utilização de câmeras de ar. As rodas poderão ser 

originais ou de liga tanto que não ultrapassem as bordas originais dos para-lamas. 
 ESCAPAMENTO – Livre procedência, conceito e retrabalho. 

 
ART. 9 – CATEGORIAS “MARCAS N”: Nesta categoria será permitido participar qualquer veículo 

automotivo tração dianteira de fabricação nacional e que atenda todas as normas deste regulamento. Os 
veículos poderão ser aspirados carburados ou injetados. 

 MOTOR – Blocos e virabrequins originais de até 1.6L. 
 BIELAS – Originais. Proibido forjados ou retrabalhados. 
 PISTÕES – Permitida a troca de pistões de outros veículos e retrabalho. Proibidos pistões forjados e/ou 

importados. Proibido usinagem para cava de válvula. 
- Diâmetro Pistão: Retifica máxima permitida 0,50mm 

 CABEÇOTE – Original sem qualquer retrabalho, 8 válvulas. Proibido polir/lixar/expandir dutos e trocar 
válvulas. 
- Permitido o rebaixamento com taxa livre. 
- Diâmetro Válvula Admissão – medida original do motor 
- Diâmetro Válvula Escape – medida original do motor 

 VELAS – Livre. 
 CARBURAÇÃO – Livre Carburador e/ou Injeção Eletrônica de qualquer marca/modelo. 
 IGNIÇÃO – Linha original, permitido a substituição por outros modelos da mesma linha de montagem, 

proibido uso de módulos de potência como “MSD”, Spark-PRO ou outros. 
 PNEUS/RODAS – Pneus medidas 175x70x13. Fica facultativa a utilização de câmeras de ar. As rodas poderão 

ser originais ou de liga tanto que não ultrapassem as bordas originais dos para-lamas. 
 ESCAPAMENTO – Original, de ferro fundido, sem retrabalho. Proibido utilização de coletores tubulares, 

mesmo que de linha de montagem. 
 

ART. 10 – CATEGORIA “STOCK - OPALA”: É assim chamada a categoria que permite o uso de automóveis 
Chevrolet Opala com o motor 6 cilindros do Opala até 1992. 

 MOTOR – Permitido bloco do motor de Opala, Silverado e C20. 
 BIELAS –Permitido bielas forjadas em aço com dimensões idênticas das originais. 
 PISTÕES – Pistões nacionais ou importados 

- Diâmetro Pistão: Retifica máxima permitida 0,060” 
 CABEÇOTE –Original do motor. Permitido retrabalhar os dutos de admissão e escape após a medida mínima 

de 30 (trinta) mm. a partir das portas do cabeçote. Os 30 (trinta) mm. iniciais, bem como as portas, devem 
permanecer originais sem retrabalho 
- Permitido o rebaixamento com taxa livre. 
- Diâmetro Válvula Admissão até 43,81 mm 
- Diâmetro Válvula Escape até 38,23 mm 

 VELAS – Livre. 
 CARBURAÇÃO – Marca e modelo permitido: 

- DFV 446 - com diâmetro de borboleta e retrabalho interno livre. 
 IGNIÇÃO – Nacional livre. 
 PNEUS/RODAS – Rodas nacional de liga leve aro 15x7 polegadas. Pneus GOODYEAR, medidas 

205x60x15”. 
 ESCAPAMENTO – Livre procedência, conceito e retrabalho. 
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ART. 11 – CATEGORIA “STOCK - OMEGA”: É assim chamada a categoria que permite o uso de 
automóveis Chevrolet Omega com o motor 6 cilindros do Opala até 1992 

 MOTOR – Permitido bloco do motor de Opala, Silverado e C20. 
 BIELAS –Permitido bielas forjadas em aço com dimensões idênticas das originais. 
 PISTÕES – Pistões nacionais ou importados 

- Diâmetro Pistão: Retifica máxima permitida 0,060” 
 CABEÇOTE –Original do motor. Permitido retrabalhar os dutos de admissão e escape após a medida mínima 

de 30 (trinta) mm. a partir das portas do cabeçote. Os 30 (trinta) mm. iniciais, bem como as portas, devem 
permanecer originais sem retrabalho 
- Permitido o rebaixamento com taxa livre. 
- Diâmetro Válvula Admissão até 43,81 mm 
- Diâmetro Válvula Escape até 38,23 mm 

 VELAS – Livre. 
 CARBURAÇÃO – Marca e modelo permitido: 

- Weber 40 IDF – Sem retrabalho. 
 IGNIÇÃO – Nacional livre. 
 PNEUS/RODAS – Rodas nacional de liga leve aro 15x7 polegadas. Pneus GOODYEAR, medidas 

205x60x15”. 
 ESCAPAMENTO – Livre procedência, conceito e retrabalho. 

 

CAPÍTULO III – DOS CARROS 
ART. 12 – Serão admitidos nas provas do Campeonato Norte Catarinense “CHEVLIGHT”, os veículos que 

estiverem em conformidade com a regulamentação das categorias para 2018 especificadas neste regulamento. 
 
ART. 13 – Das modificações permitidas: Tudo aquilo que não é especificamente permitido neste 

regulamento, é expressamente proibido, e assim sendo todos os itens omissos deverão encontrar-se nas suas 
características originais. No caso de dúvidas, as peças deverão ser confrontadas com os originais de fábrica. 
Quando este regulamento não permitir clara e especificamente que peça ou componentes possam receber 
algum tipo de retrabalho, estas deverão ser mantidas originais. Nos casos em que deixar qualquer dúvida, os 
comissários técnicos e desportivos darão o parecer final. Toda modificação é proibida se não for expressamente 
autorizada pelo regulamento específico do grupo no qual o veículo está classificado. Os componentes do 
veículo devem manter sua função original. 

 
ART. 14 – Balanceamento motor: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados” e “Marcas N”. Permitido 

o balanceamento do conjunto pistão, pino e biela, porém devendo permanecer um conjunto sem nenhum 
trabalho que este tem como base de peso para os demais. No caso do virabrequim este deve permanecer uma 
das “bolachas” sem retrabalho. As categorias demais categorias o balanceamento/peso fica livre. O pistão da 
categoria “Chevlight Graduados” é livre o peso, visto que é preciso retrabalho para se adequar no Chevette. 
Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 

 
ART. 15 – Polimento: É considerado como polido qualquer tipo de jateamento (areia ou microesfera), mesmo 

para fins de limpeza ou descarbonização, sendo, entretanto, permitido a utilização do banho químico para os 
mesmos fins. 

 
ART. 16 – Carburador: Nas categorias “Chevlight Novatos” fica proibido a preparação e/ou retrabalho do 

Venturi (difusor de ar), que deve permanecer original e com diâmetro interno de 25mm (vinte e cinco 
milímetros). Nas categorias “Chevlight Graduados”, “Marcas A e N” é permitida qualquer preparação e/ou 
retrabalho do carburador, bem como acrescentar peças como injetores, giclês, agulhas ou outro componente, 
mas somente 1(um) carburador (simples ou duplo) é permitido. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e 
Omega”, ver capitulo IV. 

 
ART. 17 – Filtro de Ar: Para todas as categorias o uso de ar fica facultativo e livre de qualquer marca/modelo. 

Proibido a boca de aspiração para o motor/filtro ser na parte interna do veículo (Cockpit). 
 
ART. 18 – Sonda Lambda e Datalogger: Para todas as categorias é permitido o uso de sonda lambda de 

qualquer banda e/ou sistema de “Datalogger”. 
 



 

5 

ART. 19 – Comando de válvulas: Na categoria “Chevlight Novatos”, fica proibido o uso de comando de válvulas 
esportivo de qualquer marca/modelo com graduação ou levante diferente do original, sendo obrigatório o uso 
de comando de válvulas linha Chevette sem retrabalho de número original 94.604.433 (GMB 716) ou similar 
desde que com as mesmas graduações e levantes, a ser comprovado por gabarito. Na categoria “Chevlight 
Graduados” é aceito comando de válvulas com medidas de até 286 (duzentos e oitenta e seis) graus. A 
categoria “Marcas N”, original 026.6 BE ou 027.7, ou ainda com tucho mecânico 049G e 053.1. As categorias 
“Marcas A”, “Stock Car 5000cc Opala e Omega” o comando fica livre. Permitido para todas as categorias o 
retrabalho no furo para reposicionar o tensor da correia. 
 

  
Figura exemplo do comando original para “Chevlight Novatos”. 

 
ART. 20 – Polia Regulável: Para a categoria “Chevlight Novatos” fica proibido o uso de polia regulável ou 

diferente do original. É permitido o retrabalho da polia original. Para todas as demais categorias fica livre o 
uso de polia regulável para acerto de posicionamento do comando. 
 

ART. 21 – Injeção Eletrônica: Somente nas categorias “Marcas A e N” é permitido o uso de injeção eletrônica de 
qualquer marca/modelo, bem como injeções auxiliares. Outras categorias o uso fica proibido. 
 

ART. 22 – Sistema de alimentação: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados”, fica proibido o uso de 
bomba elétrica de combustível de qualquer tipo/modelo, sendo obrigatório o uso do sistema original de bomba 
de combustível mecânica. As categorias “Marcas A e N” o sistema de alimentação fica livre. Nas categorias 
“Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 
 

ART. 23 – Arrefecimento: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados” fica proibido qualquer uso de 
ventoinha elétrica de qualquer tipo/modelo, sendo obrigatório o uso da ventoinha original mecânica. As 
categorias “Marcas A e N” o sistema de arrefecimento ficam livres. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala 
e Omega”, ver capitulo IV. 
 

ART. 24 – Bateria: É obrigatório o uso de bateria e são permitidas o uso de chumbo ácido ou seladas, fabricado 
no Brasil ou importada, 12V (Volts) de qualquer marca e tamanho. Deve estar bem fixada na estrutura do 
veículo e/ou suporte especifico, extremamente proibido deixar a bateria solta no suporte. 
 

ART. 25 – Regulagens do motor: Nas categorias “Chevlight Graduados e Novatos” e “Stock car 5000cc Opala e 
Omega”, fica expressamente proibido qualquer regulagem automatizada, ou ainda que piloto possa ter pelo 
interior do veículo para motor. 
 

ART. 26 – Painel: Permitido acrescentar chapa de qualquer tipo, para a instalação de conta giros, pressão de óleo, 
temperatura do óleo, pressão de combustível e cronômetro. É permitido o uso de telemetria com comunicação 
com box. É permitido o uso de rádio comunicador entre o piloto e o box. 
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ART. 27 – Caixa de mudança: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados”, fica proibido qualquer tipo 
de alteração na caixa de mudanças (como: relacionar, forjar e/ou fabricar dentes retos), fica obrigatório 
somente o uso dos caixas com relação originais do quadro abaixo. As categorias “Marcas A e N” a caixa de 
mudanças fica livre. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 

 

 
 
ART. 28 – Diferencial: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados”, fica proibido qualquer tipo de 

alteração no diferencial (como: bloquear ou semi-bloquear e/ou usar mais de duas planetárias), fica obrigatório 
somente o uso dos diferencias originais relacionados no quadro abaixo. As categorias “Marcas A e N” 
diferencial fica livre. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 

 

 
 
ART. 29 – Pneus: Em todas as categorias fica proibida a utilização de pneus tipo “Sherpa”, “Biscoito”, 

“Frontiera” ou similares. O pneu deve ser de fabricação nacional e ter desenho original, não podendo ser frisado 
e/ou aumentado os sucos de qualquer maneira, mesmo novos ou usados. É proibido o uso de pneu tipo 
cidade/campo em qualquer proporção. 

 
ART. 30 – Suspensão: Nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados” e “Marcas N” fica permitido o 

retrabalho de molas, amortecedores, buchas, barras, bandejas ou outro componente da suspensão, desde que 
utilizando os pontos de fixação originais, fica proibido acrescentar barras, molas, amortecedores extras ou 
qualquer outra modificação que descaracterize a suspensão como original de fábrica. As categorias “Marcas 
A” o sistema de suspensão fica livre. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 

 
ART. 31 – Freios: O veículo deve possuir todos os itens do sistema de freio, mas fica permitido a troca de 

cilindro mestre, servo freio, discos, pinças, pastilhas, panelas, lonas, e/ou qualquer retrabalho nos itens, sendo 
somente opcional o uso de servo freio e sistema de resfriamento forçado. Fica proibido o uso de sistema a 
disco na traseira do veículo nas categorias “Chevlight Novatos e Graduados”. As categorias “Marcas A e N” 
o sistema traseiro de freio fica livre. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 

 
ART. 32 – Banco: Obrigatória substituição do banco original por um banco especial de competição tipo 

“concha”. O banco deve ser solidamente fixado a estrutura do veículo. Não permitido o uso do suporte original 
do banco. Quando usado parafusos passantes para fixar o banco, estes devem estar sob chapa de ferro fazendo 
um “Sanduíche” do banco, não sendo permitidas somente arruelas, mesmo que largas na fixação dos parafusos 
com o banco. 

 
ART. 33 – Cinto de segurança: É obrigatório o uso de cinto de segurança específico para competição, de no 

mínimo 4(quatro) pontos. A fixação poderá ser feita no arco de segurança ou no assoalho usando os pontos de 
fixação dos cintos originais. É proibida a fixação no assento. 

 

MARCHA RELAÇÃO
1ª 3,746:1
2ª 2,157:1
3ª 1,378:1
4ª 1,000:1
5ª 0,840:1

CAT. GRADUADOS E NOVATOS

CAIXA DE MUDANÇA

RELAÇÃO COROA PINHÃO
4,110:1 37 9
4,100:1 41 10
3,900:1 39 10

DIFERENCIAL
CAT. GRADUADOS E NOVATOS
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ART. 34 – A carroceria: As linhas e formas características da carroceria, dimensões originais e outros elementos 
estéticos característicos devem ser respeitados e mantidos de forma a permitir o imediato reconhecimento dos 
modelos originais do veículo. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 
 

ART. 35 – Asa Traseira (aerofólio): Permitido e livre de modelo/tamanho o uso de aerofólio em todas as 
categorias, mas é indicado na categoria “Chevlight Graduados” pelo motivo de diferenciar a categoria das 
demais. Nas categorias “Stock Car 5000cc Opala e Omega”, ver capitulo IV. 
 

ART. 36 – Aliviamento de peso: Facultativa a retirada das seguintes peças complementares: chapa protetora do 
motor; proteção anti-ferrugem (todas as partes); habitáculo do pneu estepe; revestimentos e forros absorventes; 
banco dianteiro passageiro; assentos e encosto traseiros; painéis de acabamento do interior do veículo; 
substituição do volante de direção que pode ser livre quanto à marca e procedência (exceto de madeira), sendo 
obrigatório retirar a trava de direção; painel de acabamento da porta pacotes; tapetes, cinto de segurança 
original e seus sistemas de fixação; forro do teto; molas e borrachas da tampa do porta-malas; vidro das portas, 
vigias laterais, vigia traseira e seus componentes de acionamento; placa de licença e suporte; trilhos e assentos 
dianteiros; roda e pneu estepe; macaco e chave de roda; triângulo de segurança; lâmpadas de iluminação 
internas; buzina; barra estabilizadora; calotas das rodas; borrachas e frisos do para-brisa, vigias laterais e 
traseira; borrachas e guarnições aplicadas ao veículo; conjunto desembaçador e sistema de aquecimento 
interno; tambor de fechaduras das portas. 
 

ART. 37 – Janelas e vidros: Obrigatório a retirada do vidro da porta do piloto. Fica facultada a retirada dos vidros 
da porta lado passageiro, vigias laterais e traseira, bem como os sistemas de acionamento. Obrigatória 
instalação de películas quando a utilização do vidro. Pode se utilizar placas de policarbonato translúcido com 
espessura de 3mm (três milímetros) nas vigias laterais e traseira. É permitida a instalação de aberturas nas 
placas para ventilação, e sendo obrigatório que haja uma abertura na janela do piloto, suficiente para a 
passagem do braço do piloto sentado e com o cinto de segurança atado. 
 

ART. 38 – Para-Brisa: Deve ser original de vidro laminado, caso o vidro seja somente temperado é obrigatório o 
uso de película. Permitida a colocação de uma faixa na parte superior do para-brisa com uma altura máxima 
de 150mm (cento e cinquenta milímetros). 
 

ART. 39 – Tela de Proteção: Na janela do lado do piloto é opcional o uso de policarbonato, porém obrigatório o 
uso de tela de proteção tipo “NASCAR”, flexível e removível pelo piloto com somente uma mão caso 
necessário. Lado passageiro é opcional o uso de acrílico ou tela tipo “NASCAR”. Fica expressamente proibido 
o uso de grade metálica e/ou fixa em ambos os lados. 
 

ART. 40 – Grade dianteira: Em todas as categorias fica proibido a utilização da alma de aço nos para-choques, ou 
outro suporte que caracterize um para-choque, seja de cano, perfil ou chapas, inclusive fixado sobre o painel 
dos faróis. Ficam também proibidos reforços nos para-lamas, painel traseiro e/ou construções com ângulos 
perigosos que possam oferecer riscos aos outros pilotos. 
 

ART. 41 – Suporte cambão: Fica expressamente proibido qualquer tipo de suporte (cambão) na dianteira dos 
veículos, que possam oferecer riscos aos outros pilotos, os mesmos devem ser retirados, para participar de 
treinos, tomadas de tempo e/ou corridas. 
 

ART. 42 – Espelhos retrovisores: obrigatória a utilização de espelhos retrovisores, interno e externos do lado 
direito e esquerdo, de livre marca e procedência. 
 

ART. 43 – Alça de reboque: É obrigatória 2(duas) alças de reboque flexíveis; com espessura mínima de 3mm 
(três milímetros) se usado cabo de aço, montadas, uma na parte dianteira e outra na parte traseira do carro, não 
podendo ultrapassar o perímetro do veículo em mais de 10cm (dez centímetros). Deverão ser facilmente 
visíveis e, preferencialmente colado adesivos tipo flecha para indicação de localização das alças. 
 

ART. 44 – Travas de capô: É obrigatório que a abertura do compartimento do motor seja possível por apenas uma 
pessoa e exclusivamente por fora do veículo, ainda é obrigatório pelo menos 2(duas) travas de segurança 
acionável exclusivamente no exterior do veículo. É recomendado, mas não obrigatório travas para porta-malas. 
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ART. 45 – Fechaduras das portas: Fica expressamente proibido o uso de trancas, travas, ou qualquer bloqueio 
que dificulte a abertura das portas pelo piloto ou socorrista. As duas portas (piloto e lado passageiro) devem 
ter suas fechaduras em perfeito funcionamento, devendo possibilitar a abertura por dentro do veículo, quanto 
por fora dele. Os acionamentos da fechadura podem ser por “fitas”, “cordão” ou ainda por sistema original. 

 
ART. 46 – Limpador de para-brisa: Obrigatório o uso do sistema limpador e esguicho funcionando com 

acionamento interno pelo piloto, podendo ser de qualquer marca/modelo. Fica opcional a palheta/limpador do 
lado “passageiro”. 

 
ART. 47 – Luz de freio: Os veículos devem estar equipados com luzes de freio obrigatoriamente na cor 

vermelhas, lâmpadas de potência suficientemente visíveis durante o dia, sendo 2(duas) nas lanternas traseiras 
(lugar original) e 2(duas) no vidro traseiro dentro do habitáculo. É obrigatório na vistoria que as 4(quatro) 
luzes estejam funcionando. A direção de prova pode a qualquer momento recolher um veículo para manutenção 
caso não esteja com pelo menos 2(duas) lâmpadas funcionando ou esteja ineficiente (difícil visualização ou 
demasiado sujo). É permitida a instalação luzes de freio adicionais, voltadas para a traseira do veículo. 

 
ART. 48 – Extintor de incêndio: Os veículos deverão estar equipados com extintor de incêndio com validade 

dentro do prazo. A fixação do extintor de incêndio deve ser rígida e resistente, em local de fácil verificação do 
manômetro de carga pelo comissário técnico, e fácil remoção pelo piloto quando sentado com cinto fixado. O 
extintor de 4kg com carga ABC e acionamento externo e interno é recomendado, mas não obrigatório. 

 
ART. 49 – Chave geral: Obrigatória a instalação de uma chave-geral do sistema elétrico do carro, pelo lado 

de fora no lado direito preferencialmente próximo ao para-brisa. Além de todo o sistema elétrico, a chave geral 
deve cortar a ignição do motor e desligá-lo quando o mesmo estiver ligado (Chave geral deve desligar o motor), 
e uma interna para o piloto. 

 
ART. 50 – Arco de proteção “Santo Antônio”: É obrigatória a instalação de arco de segurança e deverá ter no 

mínimo 06 (seis) pontos de apoio. Deve possuir uma barra ligando um ponto superior a um ponto inferior do 
lado oposto do arco, formando logo atrás das costas do piloto. Também deve possuir duas barras laterais (nas 
portas) tanto no lado esquerdo como lado direito, instalados de modo que não obstruam o acesso do piloto ao 
interior do carro e uma barra na altura do painel de instrumentos que liga um lado a outro do arco. O material 
empregado na confecção do arco deverá ser tubo redondo de aço carbono, com resistência mínima a tração de 
350 N/MM2 e com dimensões mínimas de 1”1/4 no mínimo e 2” no máximo de diâmetro X 1,9 mm de parede. 
Deve haver uma placa de fixação integrada a base de cada montante, com espessura mínima igual à parede do 
tubo sobre a qual estiver fixada. Deve ser instalado ainda igual número de reforços nos pontos de apoio do 
arco de proteção, através da instalação de chapas de aço com um mínimo de 2mm de espessura e 35 mm2 de 
área solidamente fixada à carroceria, com parafusos de diâmetro mínimo de 8 mm e quantidade mínimos de 3 
por placa ou então soldados rigidamente a carroceria. As junções do arco de proteção devem ser todas soldadas 
ou, com luvas de emendas removíveis fixadas por parafusos passantes da melhor qualidade possível o uso de 
flanges/junções dos campos de água é proibido. Toda soldagem deve ser da melhor qualidade possível com 
penetração total, de preferência soldagem a arco e em particular com atmosfera de proteção (ex. TIG, MIG, 
HELIARC.). Deverá haver um furo não passante nas barras principais, com diâmetro de 6 mm para eventuais 
verificações de espessura mínima exigida, sua altura deverá ser superior a 5 cm de altura da cabeça do piloto 
sentado. São proibidas construções perigosas tais como as que apresentem arestas, cantos vivos, partes que 
possam desprender-se, deformar ou serem projetadas em direção ao piloto em caso de colisão. 

 
ART. 51 – Tanque de combustível: Será permitida a utilização do tanque original (metal ou plástico) ou a 

adaptação de um tanque de metal, alumínio, inox, ou ainda tanque de plástico se homologado pela FIA e/ou 
CBA. Fica proibida a utilização de tanque de plástico tipo “Galão” ou qualquer montagem com vazamentos 
de combustível. 

 
ART. 52 – Chapa Corta-Fogo: É obrigatória a instalação de uma chapa de aço de 1,5mm (um milímetro e 

meio) ou de alumínio de 3,0mm (três milímetros) de espessura, rígida e estanque ao fogo e líquidos, separando 
o habitáculo do reservatório de combustível. O acabamento poderá ser de fibra. 

 
ART. 53 – Filtro de Combustível: Livre. O filtro não poderá localizar-se no interior do habitáculo. 
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ART. 54 – Tubulação de Combustível: Deve ser específica para o uso com combustíveis. Quando a tubulação 
passar pelo interior do habitáculo, a mesma deverá ser metálica em toda a sua extensão. 
 

ART. 55 – Tanquinho para partida a frio: Proibido qualquer tipo de injeção de combustível auxiliar, seja para 
partida a frio ou para qualquer outra finalidade. Levar qualquer recipiente e qualquer outro combustível no 
veículo é expressamente proibido. 
 

ART. 56 – Drenagem de combustível: O tanque de combustível deve possuir dispositivo para drenagem TOTAL, 
este deve ser de acesso externo ao veículo e livre de vazamentos. Normalmente feito através de parafuso de 
latão com porca soldada ao tanque ou uso de “Cash Tanque”. 
 

ART. 57 – Cinto de segurança para árvore de transmissão: É obrigatório nos veículos tração traseira o uso corrente 
de elos soldados ou cinta metálica prevenindo a queda do eixo de transmissão (CARDAN), caso seja usado 
cabo de aço, este deve ter diâmetro mínimo de 5mm e estar bem fixado com travas especificas para cabo de 
aço. 
 

ART. 58 – Suporte sensor: Em todas as categorias é obrigatório o suporte de sensor para cronometragem de 
tamanho normal (não suporte mini), fixado atrás e lado do piloto na parte externa do veículo, preferencialmente 
no vigia traseiro. 
 

CAPÍTULO IV – DAS CATEGORIAS “STOCK CAR 5000CC – OPALA E OMEGA” 
ART. 59 – Peso Mínimo: O peso mínimo dos veículos Stock-Car Opala (+) mais piloto, com sua indumentária 

completa, é de 1.050 (um mil e cinquenta) kg., e o Stock-Car Omega (+) mais piloto, com sua indumentária 
completa, de 1.140 (um mil cento e quarenta) kg. A verificação do peso do veículo e todos os itens que exijam 
medição e/ou pesagem serão efetuados em ordem de marcha, isto é, na condição em que o carro parou, sem 
adicionar combustível, líquidos, fluido de freio, lubrificantes e sem repor peças, equipamentos e assessórios 
que eventualmente tenham sido perdidas durante a prova ou treino cronometrado e sem sofrer qualquer tipo 
de manutenção. Este item só será verificado caso o Automóvel Clube disponibilizar de balança no evento. 
 

ART. 60 – Lastro: É permitido ajustar o peso com lastros, que devem ser blocos sólidos, fixados eficientemente 
por meio de parafusos, localizados no assoalho do habitáculo do piloto no lugar do banco dianteiro direito, e 
que permitam a lacração e fácil vistoria a qualquer momento pelos Comissários. Os lastros devem ser fixados 
no monobloco/carroceria com contra placas, através de parafusos M8, classe 8.8 no mínimo, de acordo com 
desenho 253-52 do anexo J. A área de contato mínima entre monobloco/carroceria e contra placas é de 40 
(quarenta) cm² para cada ponto de fixação. 
 

ART. 61 – Aparência Externa: Os veículos deverão apresentar todas as características e formas originais, internas 
e externas, com boa aparência externa condizente com o evento. As pinturas, números e adesivos dos 
patrocinadores devem ser executados de maneira estética e profissional. As linhas e formas características da 
carroceria, dimensões originais e outros elementos estéticos característicos devem ser respeitados e mantidos 
de forma a permitir o imediato reconhecimento dos modelos originais. 
 

ART. 62 – Carenagem: É permitida a instalação de spoilers, saias, abas e tomadas de ar de conceitos e procedência 
livres, fabricados de materiais não metálicos. No caso de alguma carenagem ser considerado de gosto duvidoso 
por esta Comissão, o veículo não poderá utilizá-la durante o evento. As carenagens não podem exceder os 
limites máximos da lataria em 150 (cento e cinquenta) mm. nas partes frontal e traseira e em 100 (cem) mm. 
nas laterais. Os aerofólios têm altura máxima de 200 (duzentos) mm. O layout do aerofólio e sua lateral (onde 
é feita a regulagem da altura) são livres. 
 

ART. 63 – Para-Choques: São proibidos para-choques metálicos ou com alma de aço na dianteira e obrigatória o 
uso da alma de aço original na traseira. É permitido o uso do suporte do para-choque, sendo permitida a 
complementação da fixação da capa envolvente (plástica) por meio de parafusos, arruelas e porcas. São 
permitidos furos para refrigeração dos freios, respeitando o regulamento. Neste caso, os furos deverão ser 
fechados com tela metálica de malha fina pintada na cor do para-choque. Quanto aos demais aspectos 
superficiais dos para-choques e capas envolventes, deverão permanecer originais. Devem ser facilmente 
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desmontáveis para permitir Inspeção. Permitido uso de para-choque modelo “Stock Car Brasileiro”. Para o 
Opala é facultativo o uso do para-choque dianteiro. Se optar em usar para-choque deverá ser o de fibra do 
modelo “Celta Fibras”. No decorrer da prova, o para-choque do veículo que se romper ou se desprender, o 
veículo deve entrar no Box para repor, refazer ou retirar a peça danificada, a critério dos Comissários 
Desportivo e Técnicos, podendo após o reparo voltar para a prova. 

 
ART. 64 – Monobloco: São admitidos os monoblocos do Opala 2 (duas) e 4 (quatro) portas e do Omega. 

Monoblocos em mau estado, deteriorados, trincados, oxidados ou que apresentem qualquer fator que 
comprometa a segurança, serão impedidos de participar das competições. Nos monoblocos de 4 (quatro) 
portas, as portas traseiras terão fixação livres. 

 
ART. 65 – Bordas dos Para-Lamas: As bordas dos para-lamas podem ser dobradas para trás se estiverem 

projetadas para dentro do alojamento das rodas. 
 
ART. 66 – Grade Dianteira: Livre 
 
ART. 67 – Teto Solar: Nos modelos de carrocerias com teto-solar, o mesmo deverá ser fechado com chapa 

de aço ou alumínio soldada. 
 
ART. 68 – Motor: Permitido somente o motor 6 (seis) cilindros do Opala. 
 
ART. 69 – Bloco do Motor: Permitido o uso do bloco do motor de Opala, Silverado e C20, permitido aplainar 

o plano superior. Permitido o retrabalho para encaixe de O-ring em substituição ou com a junta convencional. 
É permitida adição de material vedador ou solda somente para conserto de trincas ou defeitos, que 
comprovadamente não afetem formas, sistemas, medidas ou funcionamento originais. Permitida a usinagem 
e/ou encamisamento dos cilindros, unicamente com material ferro fundido. Proibido uso de materiais especiais, 
como Nicasil. 

 
ART. 70 – Pistões: Pistões nacionais livres ou os pistões importados das marcas JE de número 3914-F até 

0,060”, Venolia até 0,060”, Lasa até 0,060” e Iapel até 0,060”. A identificação dos pistões deverá estar visível. 
É permitido o retrabalho, inclusive nas cabeças dos pistões. É proibido retrabalhar as canaletas dos anéis e a 
adição de material no pistão. O peso dos pistões é livre. Permitido o retrabalho nos pinos dos pistões. 

 
ART. 71 – Anéis: Nacionais ou R 10 315/65 importados, permitido somente um anel por canaleta, exceto o 

raspador de óleo. Livre ajuste nas 2 (duas) primeiras canaletas. É obrigatório o uso de anéis raspadores de óleo 
bem como dos expansores destes anéis. 

 
ART. 72 – Cabeçote: Original do motor. É permitido rebaixar (aplainar) o cabeçote original com a finalidade 

única de obtenção de taxa de compressão adequada. A taxa de compressão será livre. É proibida qualquer 
adição que possa modificar formas, medidas ou o funcionamento original homologado. 

 
ART. 73 – Câmara de Combustão: É permitida a equalização dos volumes das câmaras de combustão. 
 
ART. 74 – Dutos: É permitido retrabalhar os dutos de admissão e escape após a medida mínima de 30 (trinta) 

mm. a partir das portas do cabeçote. Os 30 (trinta) mm. iniciais, bem como as portas, devem permanecer 
originais sem retrabalho. 

 
ART. 75 – Válvulas: Válvulas originais ou similares nacionais ou importadas, com fabricação em série, 

(importadas das marcas “Manlley ou Millodow”, mantendo-se as especificações e medidas originais das 
válvulas). É facultativo o uso do defletor de óleo da haste da válvula, mas se utilizado deverá ser original sem 
retrabalho. O ângulo de assento nas válvulas deverá ser de 45º (quarenta e cinco) graus com tolerância de + ou 
– 1º .(um) grau. Medidas Máximas das Válvulas: admissão - até 43,81 mm. e escape - até 38,23 mm. 
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ART. 76 – Sede de Válvulas: A sede de válvulas será livre, com ângulo de assento das válvulas de 45º (quarenta 
e cinco) graus com tolerância de + ou – 1º (um) grau. 
 

ART. 77 – Molas de Válvulas: Livre quanto à marca, procedência e número de molas utilizadas. Permitido o uso 
de calços nas molas. Permitido retrabalho nos assentos das molas e nos guias das molas. 
 

ART. 78 – Pratos das Molas de Válvulas: Livres. 
 

ART. 79 – Chavetas dos Pratos das Molas: Originais sem retrabalho. 
 

ART. 80 – Balancins: Originais, permitido retrabalhar o oblongo, permitido retificar a face de contato, a válvula 
e/ou Crower part number CRO-772829-12 em duro alumínio. É proibida a alteração da relação de levante nos 
balancins. 
 

ART. 81 – Balancins Stock Omega: Originais. Permitido retrabalhar o oblongo; permitido retificar a face de 
contato. É proibida a alteração da relação de levante nos balancins. 
 

ART. 82 – Prisioneiro do Balancin: Livre. É permitido o uso de qualquer tipo de porca na regulagem dos balancins 
(folga das válvulas). 
 

ART. 83 – Guia das Válvulas: Permitido o embuchamento das guias das válvulas com material livre. 
 

ART. 84 – Taxa de Compressão: Livre. 
 

ART. 85 – Trem de Acionamento das Válvulas: 
a) Engrenagens: Livres. É permitido o uso de qualquer sistema ou de chavetas na engrenagem do comando 

de válvulas que possibilitem a regulagem do seu enquadramento. 
b) Tuchos: Permitido o uso de tuchos mecânicos originais, Crow, Crayne ou Isknderianen. Permitido 

retrabalho para melhorar a lubrificação. 
c) Varetas: Livres, porém de aço. Permitido retrabalho. 
d) O sistema de transmissão de movimento do comando de válvulas para as válvulas deverá permanecer 

original.  
e) Demais componentes, conforme o expresso no regulamento. 

 
ART. 86 – Virabrequim: Original do motor e/ou Suzim Franceschuti. É permitido retificar e balancear. Proibido 

alterar o curso. Curso - 89,7 (oitenta nove, sete) mm. 
 

ART. 87 – Bielas: Originais, com retrabalho livre. Permitido bielas forjadas em aço com dimensões idênticas das 
originais (5.7 a 6) polegadas. Peso mínimo 535 (quinhentos e trinta e cinco) gr. Parafusos e porcas originais. 
 

ART. 88 – Bronzinas: Originais ou similares. Peso e retrabalho livres. 
 

ART. 89 – Polia do Virabrequim: Livre. 
 

ART. 90 – Volante: Original, com a coroa. O peso mínimo deverá ser de 9,375 (nove, trezentos e setenta e cinco) 
gr. Permitido retirar material para obter peso mínimo. Permitido o uso de 03 (três) pinos guia ou parafusos 
para melhor fixação. É permitido o balanceamento do conjunto formado pelo volante, virabrequim, polia e 
platô. 
 

ART. 91 – Embreagem: Nacional Livre. Permitido o acionamento hidráulico. 
 

ART. 92 – Caixa de Câmbio: É obrigatório o uso das caixas de câmbio abaixo relacionadas, com cascos livres, 
porém com as relações aqui mencionadas, e mantidas as especificações técnicas do respectivo fabricante. 
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ART. 93 – O uso do cambio EATON FSO 2405 J com as relações abaixo descritas, é opcional para os veículos 
Opala e obrigatório para os veículos Omega. 

 

 

É proibido o uso de quaisquer outras relações que não sejam as acima especificadas. 

 
ART. 94 – Trambulador: Nacional com retrabalho e acionamento livre, sem ser sequencial. 
 
ART. 95 – Eixo Cardã: Livre somente de ferro. 
 
ART. 96 – Diferencial: Com relação de 3,70 (três, setenta) para Omega, e relação 3,31 (três, trinta e um) a 

3,92 (três, noventa e dois) para Opala, fabricação nacional que equipem ou equiparam os veículos de série. 
Nos veículos Omegas o uso de autoblocante marca Bertoloti somente com rampas de 120 (cento e vinte). 
Proibido diferencial tipo Detroit Locker e Quick Change. Para Opala “A” e “B” permitido somente blocante 
da F–1000. 

 
ART. 97 – Eixo Traseiro: Eixo traseiro nacional livre. 
 
ART. 98 – Molas: Livres, porém no mesmo sistema original. É permitido o uso de calços. No Omega, os 

pratos das molas são livres e as molas traseiras podem ser montadas junto aos amortecedores e na posição 
original. 

 
ART. 99 – Amortecedores: Livres, marca e procedência. Permitido o uso de somente 01 (um) amortecedor 

por roda. São proibidos amortecedores com regulagem à distância. No Opala é obrigatória a montagem nos 
pontos de ancoragem originais dianteiros e traseiros. No Omega é permitido modificar a fixação superior dos 
amortecedores dianteiros e traseiros, podendo ser utilizado o sistema “Omega Stock-Car Brasileiro”, com 
regulagem de Caster e Camber. As rótulas, buchas e borrachas de amortecedor são livres. 

MARCHA RELAÇÃO PRIMARIA SECUND.
1ª 3,48:1 15 43
2ª 2,09:1 22 35
3ª 1,30:1 29 29
4ª 1,00:1 DIRETA DIRETA
5ª 0,81:1 36 24

PAR DE 
ENTRADA 0,823:1 28 34

CAIXA DE MUDANÇA
CATEGORIA STOCK CAR 5000CC

MARCHA MAVERIK OPALA 4 OPALA 5 C20 DODGE
1ª 2,92 : 1 3,07 : 1 3,055 : 1 3,92 : 1 2,67 : 1
2ª 2,03 : 1 2,02 : 1 1,996 : 1 2,28 : 1 1,86 : 1
3ª 1,42 : 1 1,39 : 1 1,369 : 1 1,43 : 1 1,30 : 1
4ª 1,00:1 1,00 : 1 1,000 : 1 1,00 : 1 1,00 : 1
5ª -- -- 0,802 : 1 0,84 : 1 --

CAIXA DE MUDANÇA
CATEGORIA STOCK CAR 5000CC
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ART. 100 – Buchas da Suspensão: Livres. Proibido o uso de Ball Joints (terminal rotular). 
 

ART. 101 – Batentes da Suspensão: Livres. 
 

ART. 102 – Barras Estabilizadoras: Uso opcional, na dianteira e na traseira. Se forem utilizadas, as barras 
estabilizadoras devem ser originais do modelo sem qualquer retrabalho. Na dianteira do Opala, a fixação 
deverá permanecer original e na dianteira do Omega. Permitida fixação na bandeja inferior de suspensão, com 
bieleta livre, permitido o desligamento total ou parcial da bieleta. 
 

ART. 103 – Pivôs: Livres. 
 

ART. 104 – Alargadores de Roda: Permitido uso de alargadores, respeitando-se as bitolas máximas. Com 
o conjunto alargador e roda montada, o pneu não poderá ultrapassar os limites do carro quando visto de cima. 
Medida total da bitola 1,80 (um, oitenta) metros, já com todo o conjunto montado. (eixo, alargador, rodas e 
pneus montados). 
 

ART. 105 – Cubo de Roda: Original ou similar. 
 

ART. 106 – Suspensão Dianteira: Sistema original dos modelos. 
 

ART. 107 – Travessa da Suspensão Dianteira: Original, sem nenhum retrabalho. 
 

ART. 108 – Braços de Controle da Suspensão Dianteira: Originais, sem retrabalho, sistema original. Os 
pontos de ancoragem são os originais. No Opala é permitido retrabalho no braço Inferior para instalação de 
amortecedor com diâmetro maior. 
 

ART. 109 – Mangas de Eixo: Originais sem retrabalho. 
 

ART. 110 – Suspensão Traseira: No Omega a fixação superior do amortecedor é livre, sendo permitido 
modificar o suporte de fixação dos mesmos no monobloco. 
 

ART. 111 – Eixo Traseiro: Livre, nacional. 
 

ART. 112 – Braços de Controle da Suspensão Traseira: Inferiores originais e superiores originais e Nakata 
n-504, com retrabalho livre. Os pontos de ancoragem e as fixações devem ser originais. 
 

ART. 113 – Barras Panhard: Obrigatório o uso. Permitido somente o uso da barra original. 
 

ART. 114 – Cambagem: Sistema de regulagem de cambagem dianteira e traseira, livres para categoria 
Omega e somente na dianteira para Opala. 
 

ART. 115 – Rodas: 
a) OPALA: Jogo de rodas de ferro originais da marca e modelo, de liga leve da marca Scorro modelo F-150 ou 

nacional de liga leve, marca livre, furação 5 x 114,3 – aro 15 x 7 polegadas. 
b) OMEGA: Jogo de rodas de ferro originais da marca e modelo, de liga leve da marca Scorro modelo F-150 ou 

nacional de liga leve, marca livre, furação 5 x 120,65 – aro 15 x 7 polegadas; 
 

ART. 116 – Pneus: OPALA e Omega: Radiais importado da marca GOODYEAR, modelo 91T - Assurence 
- IR, medidas 205 x 60 x 15. 
 

ART. 117 – Componentes Diversos: Chave de ignição e partida, interruptores, reles, soquetes, terminais, 
conectores, etc, livre procedência e tipo.  
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ART. 118 – Chicote Elétrico: Livre 
 
ART. 119 – Bateria: A capacidade e tipo de bateria são livres, sendo permitida somente 1 (uma). 
 
ART. 120 – Alternador: Uso obrigatório, fixado ao motor. 
 
ART. 121 – Motor de Partida: Livre 
 
ART. 122 – Distribuidor: Original, com ajuste interno livre ou original com uso de sensor HAL. Distribuidor 

eletrônico original. É permitido o uso de distribuidor MSD. O material da engrenagem do distribuidor é Livre. 
 
ART. 123 – Caixa de Ignição: Nacional livre 
 
ART. 124 – Velas e Cabos de Vela: Livres. 
 
ART. 125 – Bobina: Livre nacional. Livre colocação, no cofre do motor. 
 
ART. 126 – Alternador: Obrigatório o uso, nacional livre, porém a ação de carga da bateria é opcional. A polia 

do alternador é livre. 
 
ART. 127 – Bateria: Livre, porém quando mantida no habitáculo do piloto, esta deverá ser selada. 
 
ART. 128 – Fixação do Motor: No Opala, não é permitido mudar a posição original do motor. No Omega, a 

posição longitudinal não poderá exceder a 30 (trinta) mm. Esta medida será do centro do apoio original, para 
motores 3.0 e 4.1 do agregado ao centro do ponto de fixação do motor. Os coxins do motor são livres. 

 
ART. 129 – Permitido limitador de giros marca MSD - 6AR.1 
 
ART. 130 – Carburador/Coletor: 
a) Omega: Weber 40 IDF (espanhol ou italiano com difusor Original) é permitido carburador cópia chinesa da 

Weber 40 (quarenta) com as mesmas medidas de calibragem - 28 (vinte e oito) mm., sem retrabalho. Caneta 
Weber com marcação F11 com diâmetro Mínimo de 6,95 (seis, noventa e cinco) mm. e máxima de 7,05 (sete, 
zero cinco) mm., na haste da caneta. 

b)  Opala: carburadores DFV 446 com retrabalho interno livre. É permitido o uso de uma base embaixo do 
carburador com espessura de até 25 (vinte e cinco) mm. (tolerância de +/- 1 mm. com junta de vedação), com 
diâmetro de borboleta e retrabalho interno livre. 

 
ART. 131 – Mecanismo de Acionamento das Borboletas: Poderá ser modificado, sendo permitido o 

acionamento simultâneo das borboletas por sistema mecânico ou a vácuo. 
 
ART. 132 – Afogador: É permitida a retirada da borboleta do afogador e seu mecanismo de acionamento. 
 
ART. 133 – Centradores: Permitido o uso de centradores da linha de carburadores 40 Weber, álcool e gasolina. 

Permitido livre retrabalho na parte inferior. 
 
ART. 134 – Giclês (Gicleur): Livre da marca ou similar, sendo permitido refurar giclês e calibradores de 

passagem de ar e combustível. É permitido retrabalho na tampa do carburador para facilitar somente a troca 
do giclê do ar. 

 
ART. 135 – Canetas: Permitido o uso das canetas Weber, sem retrabalho. 
 
ART. 136 – Flanges: Originais, sem retrabalho.  
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ART. 137 – Tela Protetora do Carburador: É opcional seu uso sendo que, para sua instalação, o carburador 
não poderá sofrer qualquer alteração. Não é permitido que, quando instalada, a tela protetora no carburador 
venha a exercer qualquer função que não seja de proteção. Nenhum artefato ou suporte poderá sustentar a tela 
protetora do carburador, que deverá ser fixada com os prisioneiros existentes e que originalmente fixam o 
conjunto do filtro de ar. 
 

ART. 138 – Acelerador: Será permitido apenas acelerador acionado através de cabos mecânicos, não sendo 
permitido o uso de acelerador eletrônico. 
 

ART. 139 – Coletor de Admissão: Original com retrabalho interno livre. Para uso no Weber 40, obrigatório 
coletor marca “Engine”, sem retrabalho. Para uso dos carburadores Solex, DFV ou Wecabras, é permitido 
retrabalho externo e interno do coletor de admissão, unicamente com objetivo de fixar o carburador em posição 
perpendicular à original. 
 

ART. 140 – Suporte e Filtro de Ar: Suporte livre, porém nas entradas do carburador os furos devem ser 
paralelos. Altura máxima 10 (dez) mm. Uso opcional. 
 

ART. 141 – Direcionamento de Ar: Não é permitido o direcionamento de ar forçado, de gases ou qualquer 
tipo de aquecimento dirigido à boca do carburador. Não é permitido usar sistema de aquecimento elétrico. 
 

ART. 142 – Bomba de Combustível: Livre. Permitido o uso de bomba elétrica de combustível. 
 

ART. 143 – Regulador de Pressão do Combustível: Livre. 
 

ART. 144 – Coletor de Escape: Livre procedência, conceito e retrabalho. 
 

ART. 145 – Escapamento: Livre, com no máximo 2 (duas) saídas. Permitido saída para trás ou pela lateral 
do veículo. A saída do cano de escapamento não deverá estar para fora do perímetro da carroceria do veículo 
visto de cima, nem estar a mais de 400 (quatrocentos) mm. para dentro deste perímetro. Parte da saída lateral, 
deverá encontrar-se da metade do entre-eixos do Veículo para trás, e a “boca da descarga” estar no mínimo 
com a metade localizada no meio do entre-eixos. O escapamento deve ser projetado e construído de forma que 
o mesmo não toque o solo quando 2 (dois) pneus do mesmo lado da saída do escapamento estiverem vazios. 
 

ART. 146 – Juntas de Escape: Livres. 
 

ART. 147 – Cárter: Original, com retrabalho interno livre. É permitido aumentar a capacidade usando 
material similar, que deverá ser soldado. Permitido o uso de separadores internos. 
 

ART. 148 – Bomba de Óleo: Original ou similar nacional e/ou importada. É permitido adicionar arruelas 
na mola da válvula limitadora de pressão. 
 

ART. 149 – Recuperador de Óleo: Obrigatório o uso de recipiente recuperador de óleo ligado aos respiros 
do motor e da tampa de válvulas. 
 

ART. 150 – Radiador de óleo: Permitido o uso e livre procedência. 
 

ART. 151 – Bomba D’água: Original ou similar. 
 

ART. 152 – Polia da Bomba D’água: Livre. 
 

ART. 153 – Hélice: Livre. Permitido o uso de ventoinha elétrica. 
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ART. 154 – Radiador: Livre, posicionado à frente do motor, não podendo modificar o formato externo do 
veículo. 

 
ART. 155 – Juntas do Cabeçote e de Vedação: Livres 
 
ART. 156 – Caixa de Direção: Original, sendo permitido somente o desligamento da direção assistida. É 

permitido o uso da bomba hidráulica com acionamento elétrico, de marca e procedência livres. Os pontos de 
fixação da caixa de direção devem ser originais, salvo onde este regulamento permitir modificações. 

 
ART. 157 – Coluna de Direção: Coluna de direção com fixação e dimensões livres. 
 
ART. 158 – Barramentos: Obrigatório uso das barras de direção originais sem retrabalho. 
 
ART. 159 – Terminais: Livres. 
 
ART. 160 – Freios: Permitido o uso de freio a disco nas 04 (quatro) rodas. Para a Categoria Omega os freios 

traseiros são livres de marca nacional. 
 
ART. 161 – Pastilhas e Lonas: Livres. 
 
ART. 162 – Freios de Estacionamento: Permitida a remoção total do conjunto. 
 
ART. 163 – Servo-Freio: Uso facultativo. Quando utilizado deve ser original 
 
ART. 164 – Ação do Freio: É obrigatório o uso de duplo circuito com ação independente. 02 (duas) rodas 

devem ser acionadas por um circuito e as outras 02 (duas) rodas pelo outro circuito. 
 
ART. 165 – Pinças: 
a) OMEGA: Pinça Nacional e/ou AIMAR de 04 (quatro) pistões com as mesmas medidas da marca Varga. 
b) OPALA: Nacionais. Permitido somente 01 (uma) pinça por roda. 
 
ART. 166 – Discos: 
Opala: Dianteiros nacional Frenar e/ou Fremax. Nos discos dianteiros será permitido o retrabalho na furação 
dos discos para passagem dos parafusos de rodas, aumentando o seu diâmetro, permanecendo os furos na 
posição original. Nos discos traseiros será permitido refurar os discos para realinha-los com os furos dos cubos 
de rodas, bem como aumentar seu diâmetro. 
 
ART. 167 – Pastilhas e Lonas: Livres, marca e procedência. 
 
ART. 168 – Cilindro-Mestre: Livre procedência, fixação e adaptação. É permitida a instalação de até 02 (dois) 

cilindros-mestres. 
 
ART. 169 – Pedaleiras: Para o Omega livre procedência e fixação. Para o Opala as pedaleiras deverão ser 

montadas na posição original. 
 
ART. 170 – Válvulas: Livres. 
 
ART. 171 – Condutores e Canalizações: Livres. 
 
ART. 172 – Suportes das Pinças: Livres. 
 
ART. 173 – Resfriamento dos Freios: Opcional.  
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ART. 174 – Placas e Pratos de Proteção dos Freios Dianteiros: Podem ser retirados, modificados e providos 
de aberturas de ventilação e/ou instalação dos sistemas de resfriamento forçado dos freios. 
 

ART. 175 – Sistema Regulador Balanço: Permitido a utilização de sistema regulador de balanço de freio, 
acionado mecanicamente pelo piloto sentado no cockpit, com o uso somente de cabo de aço. 
 

CAPÍTULO V – COMBUSTÍVEL 
ART. 176 – Em treinos e corridas: Somente é permitido o uso de combustível “ETANOL”. Fica 

expressamente proibido uso de Gasolina, Nitrometano, Metanol, Gasolina de Aviação (Gasolina Azul), Óxido 
nitroso ou mistura em qualquer proporção desses. 
 

ART. 177 – Em treinos classificatórios e provas/baterias é obrigatório o uso de combustível fornecido pela 
organização. Caso não esteja disponível o combustível no evento, a organização avisará pelos meios 
disponíveis em até 2 (dois) dias antes do evento, ficando a cargo de pilotos e equipes levarem seu combustível 
suficiente para as provas do final de semana. 
 

ART. 178 – Analise de combustível: O combustível pode ser recolhido pela comissão técnica para analise 
após qualquer prova oficial. Em falta de ferramenta adequada para aferição e/ou em caso de dúvidas, poderá 
recolher em recipiente próprio para analise futura, esta será etiquetada e assinadas pelo piloto do carro em 
análise e comissário. Tempo da análise será de até 5 dias da data do recolhimento. 
 

ART. 179 – Todos os veículos devem se dirigir com o tanque drenado ao parque fechado antecipadamente 
da sua tomada de tempo e/ou bateria para abastecimento. O fechamento da saída do box será informado pelo 
sistema sonoro com até 2 (dois) minutos de antecedência. Ver código disciplinar. Sendo ainda que os veículos 
devem chegar ao parque de abastecimento obrigatoriamente desligados, sendo “empurrado” tanto na chegada 
como quando se afasta do caminhão de abastecimento, evitando assim qualquer risco de incêndio próximo do 
mesmo. 
 

CAPÍTULO VI – IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS 
ART. 180 – Identificação: Em todas as categorias, os carros deverão se apresentar com um mínimo de 04 

(quatro) números de identificação, sendo obrigatório o número do carro no para-brisa, vidro traseiro e portas 
ou vigia traseiro lado direito e esquerdo com tamanho mínimo de 35cm (trinta e cindo centímetros). Nenhum 
veículo poderá participar dos treinos e/ou prova se não houver sido verificado e aprovado pelos comissários 
técnicos no que refere à números de identificação, categoria, nome do piloto e a publicidade do(s) 
Patrocinador(es), que deverão estar afixadas no carro antes dos treinos livres, classificatórios e das provas. 
 

ART. 181 – Numeração: Em caso o número do carro já exista numa mesma categoria, prevalecerá o carro 
do município ou o mais antigo da competição ou ainda o primeiro cadastrado no Campeonato Chevlight. Os 
pilotos poderão registrar antecipadamente junto à organização da prova seus respectivos números. Os pilotos 
que participarem do referido campeonato no ano anterior, terão a preferência em manter seus números. A 
reserva deverá ser feita, impreterivelmente, até a data limite da 1ª prova do ano. Os números utilizados durante 
o campeonato deverão ter no máximo 3(três) dígitos. 
 

ART. 182 – Nome piloto: Obrigatório o NOME DO PILOTO E TIPO SANGUÍNEO na parte superior 
da porta lado esquerdo (lado piloto). Em caso de compartilhamento de carro, TODOS os nomes e tipos 
sanguíneo dos pilotos devem estar fixados. 
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CAPÍTULO VII – DOS PILOTOS 
ART. 183 – Para ser piloto e participar do evento, o interessado deve ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de 

idade e possuir carteira de filiação da CBA dentro da validade na categoria PVT (Piloto de Velocidade na 
Terra). 

 
ART. 184 – Vestuário: Para todos os pilotos em Treinos Livres, Treinos Classificatórios ou Baterias, o uso é 

obrigatório de macacão com tecido resistente a chama, de pernas e mangas longas, uso de luvas, calçado 
fechado (sapatilha ou tênis) e capacete (dentro da validade) fechado com viseira ou óculos em perfeito estado. 
Caso o capacete seja sem viseira, é obrigatório o uso de óculos de proteção de competição tipo “MotoCross”. 
O uso de calça e jaqueta separada é permitida desde que homologada pela FIA e/ou CBA. Fica expressamente 
proibido o uso de capacete aberto sem queixeira ou de queixo removível, e também de macacão tipo “frentista 
de posto”. O uso de “balaclava” (capuz) isolante é recomendado, mas obrigatório aos pilotos portadores de 
barba. 

 

CAPÍTULO VIII – DO AUTODROMO 
ART. 185 – O autódromo está localizado na BR116, km03 no município de Mafra, Santa Catarina. Na área 

interna possui uma pista de 2165m (sentido anti-horário) e 38 box, 6 banheiros e 2 chuveiros separados em 
masculinos e femininos. Na área externa voltada ao público espectador, sanitários masculinos e femininos área 
de camping e lugares reservados a equipes, carros, caminhões e ônibus. 

 
 

 
 

CAPÍTULO IX – DAS AUTORIDADES DE PROVA 
ART. 186 – Principais autoridades das provas: diretor de prova, comissário técnico, comissário desportivo, 

cronometragem, demais cargos/funções: resgate, auxiliares de resgate, bandeirinhas e outros. 
 
ART. 187 – Os organizadores, ou seja, os diretores do conselho diretor, do conselho fiscal, do conselho 

deliberativo, os patrocinadores, e o poder público, eximem-se de toda e qualquer responsabilidade civil e penal, 
pelas infrações cometidas e/ou acidentes causados durante treinos, provas, ou eliminatórias, e dentro da área 
de propriedade do clube ou de terceiros, sendo esta responsabilidade exclusiva daquele que as tenha cometido. 

CAPÍTULO X – DA CRONOMETRAGEM 
ART. 188 – Todas as classificações e resultados de treinos e da prova, ainda toda a comunicação concernente 

ao desenrolar da prova, serão afixadas no quadro oficial de avisos, situado na torre de cronometragem. Todas 
as decisões ou informações dos comissários desportivos, dos comissários técnicos ou diretor da prova, que 
digam respeito a um concorrente em particular, deverão ser comunicados ao mesmo por escrito. 

 
ART. 189 – Após cada etapa os resultados das baterias e pontuação do campeonato serão disponibilizados no 

site do Automóvel Clube de Mafra.  
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CAPÍTULO XI – DA SINALIZAÇÃO (SINAIS OFICIAIS) 
ART. 190 – Bandeiras utilizadas exclusivamente pelo diretor de provas e/ou seu diretor adjunto: 

 

Bandeira Quadriculada Preto/Branco: - Sempre é agitada na linha de chegada, indica final de 
treino ou corrida. 

 

Bandeira Vermelha: – Indica que a prova foi interrompida. Os pilotos devem reduzir a 
velocidade e se preparar para parar a qualquer momento. É vedada a ultrapassagem. 

 

Bandeira Preta: - Acompanhada de placa com número. Indica que o piloto foi punido e deve se 
dirigir ao parque fechado. 

 

Bandeira Preta e Laranja: - Acompanhada de placa com número. Indica que o piloto deve parar 
no parque fechado para sanar defeito no veículo. 

 

Bandeira Preta e Branca Em Diagonal: – Acompanhada de placa com número. Adverte-se ao 
piloto por conduta antiesportiva. “Advertência”. 

Bandeira Amarela: – Sinal de Perigo. Indica perigo. Os pilotos devem diminuir a velocidade e é 
vedada a ultrapassagem. O motivo deste sinal poderá ser temporário ou definitivo. Os Pilotos 
não poderão ultrapassar um concorrente entre o Setor onde está Bandeira está sendo apresentada 
e o próximo que estiver com Bandeira Verde. 

 

Bandeira Verde: – Indica que o alerta foi suspenso.  Os pilotos podem voltar ao ritmo normal de 
corrida. 

 

Bandeira Azul: – Indica que existe um veículo mais rápido se aproximando e que o piloto deve 
facilitar a ultrapassagem. E apresentada a um Piloto lento ou retardatário, para informá-lo que 
os Carros dos primeiros colocados estão se aproximando, portanto, o retardatário deverá facilitar 
a passagem dos mesmos. No caso de obstrução evidente, a mesma será apresentada agitada. 

 

Bandeira com listras Vermelha e Amarela: – Indica ao piloto que a pista está escorregadia, seja 
por óleo derramado ou por água em excesso em alguns pontos do circuito. 

 

Branca: – Indica a presença de veículo lento (Safety Car), ou de resgate na pista. Os pilotos 
devem reduzir a velocidade e é vedada a ultrapassagem. O reinicio das disputas se dará em 
movimento e sinalizado pelo diretor de prova. 

 
ART. 191 – Todas as bandeiras utilizadas pelos sinalizadores de pista poderão ser apresentadas imóveis ou 

agitadas. Apresentadas agitadas acentuam o seu significado. 
 

ART. 192 – Devolução posição: Se o piloto ultrapassar outro competidor em regime de bandeira que é 
vedada a ultrapassagem este deve devolver a posição imediatamente. Ver código disciplinar. 
 

ART. 193 – Retardatários: Quando o piloto receber a bandeira Azul seja retardatário ou não, este deve 
deixar o competidor de trás ultrapassar e ainda se possível sinalizar com a mão o lado que deve ultrapassar. 
Ver código disciplinar. 
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CAPÍTULO XII – DO BRIEFING 
ART. 194 – . A reunião (briefing) que a direção de provas fará com os pilotos participantes da etapa, será 

obrigatória a todos os pilotos concorrentes. O local do “briefing” será na torre de cronometragem na parte 
inferior informados pelo sistema sonoro ou, na falta deste, por outros meios a cada piloto ou chefe de equipe. 
As informações terão valor de adendos ao regulamento geral e/ou particular da prova/etapa. 

 
ART. 195 – Os comissários desportivos podem, em caráter excepcional, dar instruções aos concorrentes por 

meios de circulares especiais. Estas circulares serão distribuídas a todos os concorrentes que acusarão o seu 
recebimento por escrito ou no “briefing”. 

CAPÍTULO XIII – DA VISTORIA 
ART. 196 – As verificações técnicas preliminares dos veículos serão realizadas no início de cada etapa, 

poderão ser feitas independentemente das verificações administrativas. 
 
ART. 197 – Todos os veículos que, depois de sua aprovação, sejam desmontados, modificados, ou que se 

envolvam em acidentes, deverão ser reapresentados para nova verificação. Qualquer veículo poderá ser 
impedido de largar por motivos de segurança. 

 
ART. 198 – O diretor da prova pode determinar que um veículo envolvido em um acidente pare no box para 

que seja submetido a uma nova verificação. 
 
ART. 199 – Os comissários desportivos e técnicos podem: Eleger, a qualquer momento o veículo de um 

concorrente para inspeção/verificação técnica. O concorrente será informado desta intenção. A hora e o local 
para inspeção serão determinadas de forma a não prejudicar a participação do concorrente e/ou do seu veículo 
na prova.  

 
ART. 200 – Os comissários desportivos e técnicos podem: Determinar durante uma verificação técnica que o 

veículo, ou componente, seja desmontado, caso isto seja necessário para concluir a verificação. 
 
ART. 201 – Os comissários desportivos e técnicos podem: Determinar ao concorrente, que sejam fornecidas 

quaisquer peças ou partes destas que se tornem necessárias para exame posterior. 
 
ART. 202 – Verificações técnicas obrigatórias: A critério dos comissários técnicos/desportivos serão 

escolhidos os carros e/ou peças para vistoria técnica necessária. 
 

CAPÍTULO XIV – DOS TREINOS 
ART. 203 – Os treinos livres acontecem no início de cada etapa. Poderá também ocorrer em dias pré-

determinados pela direção de prova e nesse caso terá um custo de R$ 100,00 (cem reais) por piloto. Todas as 
medidas de segurança deste regulamento devem ser mantidas também para os treinos livres. 

 
ART. 204 – Treino classificatório: A ordem de largada da 1ª bateria é definida através do treino classificatório 

por melhores tempos de volta, com duração de 10 (dez) minutos por categoria. Caso haja empate, entre 2 (dois) 
ou mais competidores, o desempate será pelo piloto que fez a 2ª. (segunda) melhor volta do treino 
classificatório, caso ainda de empate, o piloto que fez a 3ª. (terceira) melhor volta e assim sucessivamente. 

 

CAPÍTULO XV – DA LARGADA 
ART. 205 – Formação do grid: Fica a cargo dos mecânicos e equipes auxiliarem seus respectivos carros/pilotos 

na acomodação e formação do grid de largada. A direção de prova somente fará a verificação final. Ver código 
disciplinar. 

 
ART. 206 – Da disposição para a largada: A largada será constituída por 2 (duas) filas de carros, alinhados de 

forma a não coincidirem um com o outro. A distância entre os carros, será de 02 (dois) metros, a partir da 
traseira do veículo da frente. Deverão existir no mínimo 2,00 (dois) metros na largura entre um carro e outro 
alinhado no grid de largada.  
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ART. 207 – O lugar do carro no grid da primeira bateria será determinado pelo melhor tempo obtido pelo 
piloto no treino classificatório, e houver mais de um carro que não tomou tempo no treino classificatório 
esses disputarão a colocação através de sorteio pelo comissário desportivo ou diretor de prova. 
 

ART. 208 – O lugar dos carros que não se apresentarem para a largada deverá permanecer vago. 
 

ART. 209 – Tempo de prova: Todas as categorias serão disputadas, em 2 (duas) baterias com duração de 
18 (dezoito) minutos mais 3 (três) voltas cada. A contagem do tempo se inicia a partir da largada oficial. 
 

ART. 210 – Escolha largada: O piloto da “pole position” poderá escolher o lado que deseja largar, avisando 
obrigatoriamente o Diretor de prova antes de entrar na pista. Caso essa escolha seja o lado direito, a primeira 
posição torna-se vazia e esse toma a posição ligeiramente a frente do segundo no grid. O segundo e os demais 
lugares não podem de maneira nenhuma alterar suas posições. 
 

ART. 211 – Junção de categorias: A direção pode unir ou separar categorias, seja por ter poucos carros (6 
carros ou menos) no grid, previsão de mal tempo ou qualquer outro critério. As categorias “Marcas A e N” e 
ainda “Stock Omega e Opala” são tratadas como uma única categoria, diferenciando somente no critério 
pontuação e premiação, e essas largam juntas no mesmo grid. Caso no número de carros inscritos seja maior 
de 20 carros a direção de prova pode separar as categorias para largadas distintas. 
 

ART. 212 – Para a segunda bateria, a ordem de largada será invertida a ordem de chegada da primeira 
bateria. Excluindo os carros que não completaram com mesmo número de voltas do líder (retardatários), que 
estes largam atrás do pelotão invertido com colocação da ordem de chegada da 1ª bateria. Os que não 
participaram da primeira bateria largam no final do grid, com colocação através da tomada de tempo, ou ainda 
se não participaram da tomada de tempo, através de sorteio pelo comissário desportivo ou diretor de prova. 
Em caso de grid com mais de uma categoria, os pelotões (categorias) são montados de forma separadas, a 
categoria com o carro mais rápido segue a frente e dando um espaço de 3 (três) posições segue a segunda 
categoria. 
 

ART. 213 – Reparos: Fica proibido qualquer tipo de reparos e/ou abastecimento no grid de largada. Sendo 
permitido somente verificações (aperto de rodas, limpeza de vidros, etc). Caso o veículo necessitar de reparos, 
esse deve retornar aos boxes, comunicando o diretor de largada e antes do início do procedimento de largada. 
 

CAPÍTULO XVI – PROCEDIMENTO DE LARGADA 
ART. 214 – Todos os veículos devem seguir o carro madrinha (SAFETYCAR) para volta de apresentação, 

podendo ser quantas voltas necessárias até o diretor de prova se posicionar para formação do grid. Nenhum 
carro poderá ultrapassar ou seguir em alta velocidade nestas voltas. Ver código disciplinar. 
 

ART. 215 – A aproximação da largada será sinalizada pela apresentação de placas de 3 min., 1 min. e 30 
segundos. Qualquer piloto que não puder largar deve sinalizar o impedimento levantando a mão para fora da 
janela. Seu carro será empurrado para o box e ele não poderá voltar para a corrida senão após a passagem do 
último carro pela saída do box. O diretor de prova pode suprimir o uso das placas comunicando os pilotos 
obrigatoriamente no briefing. 
 

ART. 216 – Após o levantamento da placa de 3 (três) minutos para largada pela direção de prova, todas as 
equipes devem deixar IMEDIATAMENTE a pista. Ver código disciplinar. 
 

ART. 217 – A largada será dada por intermédio de sinal luminoso em semáforo. O funcionamento se dá 
acendendo uma sequência de luzes vermelhas, e após, apagando-se as mesmas; assim oficializando a largada, 
após as luzes verdes ficam acessas enquanto a corrida está em andamento. Caso a sinalização luminosa não 
esteja disponível, a largada poderá ser dada com bandeira. (Verde ou quadriculada verde/amarelo), o diretor 
de prova deve obrigatoriamente comunicar essa decisão no briefing. 
 

ART. 218 – Os carros que não tenham saído do box até o momento inicial da formação do grid, só poderão 
largar após a passagem do último carro e partindo da saída do box. 
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ART. 219 – Nenhum carro poderá largar antes da sinalização de largada, casso isso ocorra este será 
punido como queima de largada. Ver código disciplinar. 
 

CAPÍTULO XVII – DO BOX E DO PIT STOP (ZONA DE PREPARO) 
ART. 220 – Teste veículos: É proibido testar o veículo ou qualquer tipo de manobras perigosas na área do box. 
 
ART. 221 – Velocidade reduzida: Obrigatório manter velocidade reduzida no box em todo o decorrer da prova. 

O piloto deverá conduzir o veículo SEMPRE em 1ª marcha na área do box. Ver código disciplinar. 
 
ART. 222 – Na entrada: Qualquer piloto que tenha intenção de deixar a pista e retornar ao box deverá sinalizar 

com o braço para fora indicando sua intenção e também com tempo suficiente para fazê-lo com segurança. É 
absolutamente proibida a utilização da marcha ré na entrada, saída e pista de rolamento do box. Ver código 
disciplinar. 

 
ART. 223 – Na saída do Box: Em qualquer momento o piloto ao deixar o box, deve-se manter até o final da 

faixa identificada como saída de box, não podendo simplesmente invadir a pista. Ver código disciplinar. 
 
ART. 224 – Reparos: Depois de cada parada do carro, os mecânicos deverão desimpedir o local, retirando tudo 

o que foi colocado na frente do box para atender a parada. 
 
ART. 225 – Óleo ou qualquer fluido contaminante: É de responsabilidade do piloto e equipe o recolhimento 

qualquer liquido contaminante na área de box, depositando em recipientes próprios fornecidos pelo autódromo. 
Ver código disciplinar. 

 
ART. 226 – Treino Classificatório: Durante o treino classificatório será terminantemente proibido o ingresso 

dos veículos no box, estes podem entrar quando desejarem dentro do tempo programado para o treino 
classificatório a pista, mas quando deixar a pista deverá se dirigir imediatamente ao parque fechado. Ver código 
disciplinar. 

 

CAPÍTULO XVIII – DAS INTERRUPÇÕES DAS BATERIAS/PROVA 
ART. 227 – Interrupção: Se as condições normais de segurança não puderem ser mantidas, a prova poderá 

ser interrompida ou neutralizada a critério do diretor da prova. 
 

ART. 228 – Parada da Corrida: Se for necessário parar a corrida, a bandeira vermelha será mostrada pelo 
diretor da prova na linha de chegada. A decisão de parar a prova é do diretor de prova, e na falta destes, pelos 
comissários desportivos. Apresentada a bandeira vermelha, todos os carros deverão se colocar em marcha 
lenta, em velocidade reduzida, não mais ultrapassar e se dirigir ao parque fechado ou outro local determinado 
pelos comissários desportivos e informado previamente aos pilotos. A classificação será da volta anterior à 
mostra da bandeira vermelha. 
 

ART. 229 – Nova Largada: Em caso de parada da corrida, o diretor da prova, depois de consultar os 
comissários desportivos, poderá determinar nova largada. 
 

ART. 230 – Se menos de 2(duas) voltas foram completadas, deverá haver uma relargada, assim que a pista 
oferecer condições, com a posição original do grid da bateria. 
 

ART. 231 – Se mais de 2(duas) voltas já foram completadas e menos de 75% do tempo previsto tenha sido 
coberto pelo líder, deverá haver uma nova largada, assim que a pista oferecer condições, com a mesma ordem 
de posição da volta anterior ao cancelamento (bandeira). 
 

ART. 232 – Se mais de 75% (setenta e cinco por cento) da prova tiver sido completada, a mesma será 
considerada como concluída, neste caso, a classificação será considerada a volta anterior a bandeira vermelha 
mostrada pelo diretor de prova. 
 



 

23 

ART. 233 – Em caso de suspensão da prova antes da 1ª Bateria por qualquer motivo, adota-se o treino 
classificatório como sendo 1ª Bateria para premiação e pontuação da etapa. Neste caso a pontuação da segunda 
bateria e também a pontuação extra do “pole position” do treino classificatório torna-se inexistente (0-zero). 
 

ART. 234 – Em caso de suspensão da prova antes da 2ª Bateria por qualquer motivo, adota-se o resultado 
da 1ª Bateria para premiação e pontuação para a etapa. Neste caso a pontuação da segunda bateria para o 
Campeonato torna-se inexistente (0-zero). 
 

CAPÍTULO XIX – LINHA DE CHEGADA 
ART. 235 – Deverá ser claramente demarcada com uma bandeira, arco inflável ou metálico, faixa pintada 

no solo, sempre posicionada em frente a torre de cronometragem. Especial atenção deve ser dada na colocação 
dos mesmos, para que não invadam a pista ou coloque em risco a segurança dos pilotos. 
 

ART. 236 – A Bandeira de Chegada será exibida ao líder da prova em cada bateria após o tempo 
regulamentar e a conclusão das voltas complementares. 
 

ART. 237 – Após a apresentação da Bandeira de Chegada, todos os carros completarão a volta em 
velocidade reduzida e se dirigirão ao parque fechado. 
 

ART. 238 – Fica expressamente proibido qualquer tipo de manobra radical na pista sem a previa 
autorização do diretor de prova. Ver código disciplinar. 
 

CAPÍTULO XX – VERIFICAÇÃO FINAL- À CRITÉRIO DO DIRETOR DE PROVA 
ART. 239 – Imediatamente após a prova de cada categoria, todos os carros devem se dirigir ao parque 

fechado, os primeiros 5(cinco) carros ou todos, poderão ser vistoriados para controle técnico. Os carros deverão 
permanecer no parque fechado durante 30(trinta) minutos após a chegada do vencedor. Em caso de haver 
protesto, ou para verificações adicionais, caso forem exigidas. O carro em hipótese alguma pode se dirigir 
diretamente ao box ou sair do parque fechado sem a previa autorização do diretor técnico, ver código 
disciplinar. 
 

CAPÍTULO XXI – APRESENTAÇÃO DOS PILOTOS 
ART. 240 – Uma breve apresentação dos pilotos é permitida, caso haja tempo hábil. 

 

CAPÍTULO XXII – CALENDÁRIO DAS ETAPAS 
ART. 241 – As datas das etapas oficiais estão abaixo descritas: 

 

 
 

ART. 242 – As provas poderão ser suspensas e/ou transferidas, desde que por motivo de força maior, 
porém, somente com autorização dos comissários desportivos e diretor de prova mediante comunicado oficial 
e por escrito, ou por outro meio de comunicação. 
 

1ª Etapa 17 e 18 de MARÇO

2ª Etapa 14 e 15 ABRIL

3ª Etapa 09 e 10 JUNHO

4ª Etapa 01 e 02 SETEMBRO

5ª Etapa 10 e 11 NOVEMBRO

COPA NORTE CATARINENSE
CHEVLIGHT - 2018
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ART. 243 – As provas que por qualquer motivo sejam transferidas e/ou interrompidas, e não haja condições 
do seu prosseguimento na mesma data, poderão ser canceladas e/ou transferidas, em data a ser previamente 
definida pelos organizadores da prova. Sendo cancelado 2(duas) vezes, a etapa poderá ser cancelada e segue o 
calendário para a próxima etapa. 

 

CAPÍTULO XXIII – ASSISTÊNCIA EXTERIOR, CORTE DE PERCURSO 
ART. 244 – Qualquer assistência externa no percurso é proibida durante os treinos e as provas. Somente o 

piloto e, excepcionalmente, os oficiais da prova e agentes de competição, devidamente autorizados pelos 
comissários desportivos e/ou técnicos, poderão mexer em carros parados na pista para garantir a segurança. 
Ver código disciplinar. 

 
ART. 245 – Qualquer reparo fora do box ou parque fechado, poderá ser executado somente pelo piloto, com 

auxílio de ferramentas ou objetos que estiverem sendo transportados a bordo. 
 
ART. 246 – Atalhos: Tomar atalhos no percurso é proibido. Ver código disciplinar. 
 
ART. 247 – Na linha de chegada: O piloto não poderá empurrar seu carro ao longo da pista, ou assim proceder 

para ultrapassar a linha de chegada. 
 
ART. 248 – Se um Piloto, por qualquer motivo técnico, ou por consequência de acidente for obrigado a parar 

o seu carro, este deverá ser retirado da pista o mais rapidamente possível, a fim de que sua presença não torne 
perigoso o desenrolar dos treinos ou da prova. Se o piloto se achar impossibilitado de retirar o carro do local 
onde possa apresentar riscos para outros participantes, os comissários de pista poderão, desde que autorizados 
pelos comissários desportivos e/ou técnicos, dar assistência necessária para a remoção. Neste caso, se o piloto 
conseguir por seus próprios meios e/ou por assistência e autorização dos comissários desportivos e/ou técnicos, 
colocar seu carro em movimento, ele poderá prosseguir na prova sem ser excluído. 

CAPÍTULO XXIV – DAS INSCRIÇÕES 
ART. 249 – Inscrições: O valor da inscrição por carro em cada categoria é conforme tabela abaixo com 

pagamento nos dias do evento (sábado e domingo), a ser feito na secretaria do automóvel clube. Caso o piloto 
queira pagar adiantado, o deposito deve ser obrigatoriamente identificado em conta e deve mandar por e-mail 
o comprovante de deposito e deve também levar o comprovante no dia do evento para conferencia. Não serão 
aceitos comprovantes de depósito efetuado em caixa eletrônico após as 15h ou com cheques na sexta-feira que 
antecede a etapa, o valor deve estar compensado para ter validade. Em caso de compartilhamento de carro, por 
dois ou mais pilotos, na mesma categoria, o segundo piloto deve pagar o valor de R$100,00. 

 
 

    
  

CATEGORIA VALOR ETAPA 
SIMPLES

CHEVLIGHT NOVATOS R$ 200,00
CHEVLIGHT GRADUADOS R$ 300,00

MARCAS "N" R$ 300,00
MARCAS "A" R$ 350,00

STOCK OMEGA R$ 350,00
STOCK OPALA R$ 350,00

SEGUNDO PILOTO R$ 100,00

003

eMail: automovelclubedemafra@gmail.com

Operação:
Favorecido: Automóvel Clube de Mafra

CNPJ. 83.743.096/0001-05
Identificado: Nome_do_Piloto

Banco número: 104
Agência: 0878

Conta Corrente: 2636-0

CONTA PARA DEPÓSITO
Nome Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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ART. 250 – Devolução: Em caso de adiamento ou cancelamento da etapa o valor depositado não será 
devolvido, ficando valido para próxima data e/ou etapa subsequente. Caso seja a última etapa do ano o valor 
será devolvido, para isso entrar em contato com a organização através do e-mail. 
 

ART. 251 – Credenciais: O piloto inscrito no Campeonato Norte Catarinense – Chevlight 2018, terá direito 
a 03(três) credenciais de box, mais 02 (dois) passes livres para veículos utilitários para área de box, que devem 
ser retirados no dia do evento na secretaria. Piloto deve obrigatoriamente utilizar, afixando a credencial de box 
em seu pulso esquerdo, sob pena de não poder ingressar ao box. 
 

ART. 252 – Carteiras: As carteiras de piloto CBA dentro da validade, dão direito ao piloto se inscrever na 
etapa, também à entrada livre para área de box mesmo que o piloto não esteja inscrito no evento (este deve se 
apresentar na portaria munido de algum documento com foto para receber a pulseira de box), mas não dá o 
direito de acessar com o veículo. As carteiras de mecânico/membros de equipe FAUESC não serão aceitas 
para ingresso ao box nem ao parque externo. 
 

ART. 253 – Credencial Box: É obrigatório esta credencial, selado no pulso esquerdo, a todos que desejem 
acessar o parque de boxes, inclusive pilotos, o valor desta credencial é de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ingresso 
valido para Sábado e Domingo. 
 

ART. 254 – Credencial Comum: Esta credencial é individual e dá direito de visitar o parque externo 
(exceto área de box), quantas vezes desejar nos dias da etapa, o valor desta credencial é de R$ 20,00 (vinte 
reais), e é obrigatória estar selado corretamente ao braço da pessoa. Ingresso valido para Sábado e Domingo. 
 

ART. 255 – Número de pilotos por carro: Permitido o compartilhamento de carros, dois pilotos ou mais 
podem usar o mesmo carro. Em caso de categorias distintas o veículo deve atender ao regulamento das duas 
ou mais categorias. 
 

ART. 256 – Carro reserva: Não é permitida a inscrição e/ou uso de carro reserva na etapa para qualquer 
categoria e/ou piloto. 
 

CAPÍTULO XXV – DO RESPEITO E SEGURANÇA 
ART. 257 – Equipe: Os pilotos são sempre responsáveis pela integridade técnica e moral de sua equipe, 

portanto, cairá sobre ele a responsabilidade de qualquer ato irregular da equipe, independentemente das 
sanções aplicadas ao infrator. 
 

ART. 258 – Pista: É proibida qualquer pessoa que não seja da organização da prova, invadir a pista quando 
ocorrer um acidente ou quebra de veículo, a. Os componentes da equipe deverão permanecer no box durante a 
prova. 
 

ART. 259 – Box: É terminantemente proibido a qualquer horário o uso de som alto; consumo de bebidas 
alcoólicas; a presença de pessoas menores de 18 anos de idade (sem autorização de responsabilidade), palavras, 
atitudes e atos que atentem contra os princípios e bons costumes na área do box. 
 

ART. 260 – Os concorrentes deverão se responsabilizar e assegurar de que os veículos estejam conforme 
os regulamentos e dentro das normas de segurança durante todo o desenrolar dos treinos e das provas. O fato 
de se apresentar um veículo para verificação técnica será considerado como uma declaração implícita de 
conformidade. Declaram ainda que cumprirão fielmente os termos dos regulamentos do campeonato, e não 
recorrerão aos poderes públicos. 
 

ART. 261 – Os diretores seja ele do conselho diretor, do conselho fiscal e do conselho deliberativo do 
Automóvel Clube de Mafra, os patrocinadores, o poder público se isenta de qualquer responsabilidade, sob 
nenhum título, seja em virtude de acidentes com danos pessoais e/ou materiais que eventualmente venham a 
ocorrer, bem como, por acidentes ou prejuízos causados pelos concorrentes e/ou por pessoas sob a sua 
responsabilidade, à terceiros ou à organização, assumindo o piloto total responsabilidade. 
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CAPÍTULO XXVI – DA PROGRAMAÇÃO DE PROVA 
ART. 262 – Os horários dos treinos livres, classificatórios e baterias das etapas oficiais são fornecidas pela 

comissão na semana que antecede o evento. 
 
ART. 263 – Pista inadequada: Havendo necessidade os horários das baterias poderão ser alterados e 

antecipados, como em caso mau tempo ou pista inadequada (molhada). 
 

ART. 264 – Dependendo das previsões e condições climáticas, falta de tempo, etc. para realização das provas 
e a critério dos comissários, poderá ser cancelado o intervalo, ser alterado os horários de largada, o tempo e/ou 
a ordem das baterias, a organização dos agrupamentos, etc. 

CAPÍTULO XXVII – DAS RELAMAÇÕES E PROTESTOS 
ART. 265 – As reclamações deverão ser feitas obrigatoriamente por escrito, 30(trinta) minutos após o término 

da sua bateria e entregues ao diretor de prova, ou em caso de impossibilidade em encontrá-lo, aos comissários 
desportivos. 

 
ART. 266 – O piloto reclamante deverá pagar o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em caução, se 

comprovada a veracidade dos fatos pela comissão desportiva e/ou autoridades da prova, será devolvido o valor 
menos 20% que ficará em depósito aos cofres do clube pelo trabalho executado. Não comprovado os fatos 
descritos pelo reclamante pela comissão desportiva e autoridades da prova, o valor em caução pago pelo 
reclamante será transferido de direito ao piloto reclamado. 

 
ART. 267 – O piloto reclamante terá seu veículo examinado nos mesmos itens do reclamado. 
 
ART. 268 – Para efeito de comprovação técnica das peças adulteradas, os comissários tomarão como base o 

disposto no regulamento técnico da categoria. 
 

CAPÍTULO XXVIII – DOS RESULTADOS DA ETAPA 
ART. 269 – Pontuação por bateria: Em cada bateria da etapa, serão atribuídos pontos aos pilotos conforme a 

ordem de chegada, até o 20º vigésimo lugar, desde que completem o mínimo de 75% (setenta e cinquenta 
por cento) das voltas realizadas pelo vencedor, em cada categoria. 

 

 

COLOCAÇÃO PONTUAÇÃO 5ª ETAPA

1º 24 48

2º 20 40

3º 18 36

4º 17 34

5º 16 32

6º 15 30
7º 14 28
8º 13 26
9º 12 24
10º 11 22
11º 10 20
12º 09 18
13º 08 16
14º 07 14
15º 06 12
16º 05 10
17º 04 08
18º 03 06
19º 02 04
20º 01 02
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ART. 270 – Pontuação dos pilotos em caso de carro compartilhado: Caso o carro seja compartilhado por 
dois ou mais pilotos na mesma categoria, a pontuação será atribuída ao(s) piloto(s) que estiverem inscritos na 
etapa e participar pelo menos em uma disputa oficial. A pontuação não irá para o piloto que não andar em pelo 
menos uma dessas disputas oficiais “Tomada de tempo” ou “1ª Bateria” ou ainda “2ª Bateria”. Em caso de 
cancelamento de baterias, e o segundo piloto não tenha participado, o mesmo deve comunicar ao diretor de 
prova, e os pontos serão atribuídos aos pilotos inscritos independente de ter “andado” ou não. 
 

ART. 271 – Pontuação dobrada: Nas 2 (duas) baterias da 5ª Etapa (última Etapa) do campeonato a 
pontuação será dobrada. Caso a 5ª Etapa seja cancelada os pontos não serão dobrados na 4ª Etapa. 
 

ART. 272 – Pontuação “pole position”: O piloto que fizer o melhor tempo da categoria na tomada de tempo 
recebe 1 (um) ponto na 1ª (primeira) bateria da etapa. 
 

ART. 273 – Critério de Desempate: Em caso de empate dos pontos na etapa o desempate é pela melhor 
colocação da 2ª (segunda) bateria da etapa. 
 

ART. 274 – Desclassificação: No caso de desclassificação, o piloto perde o direito dos pontos da etapa 
ficando com 0 (zero), e assumirá a posição do piloto desclassificado o piloto imediatamente após este, e assim 
sucessivamente. 
 

CAPÍTULO XXIX – DA PONTUAÇÃO PARA O CAMPEONATO 
ART. 275 – Para os participantes do Campeonato Norte Catarinense “CHEVLIGHT” - 2018”, os títulos 

de Campeão serão atribuídos aos pilotos que totalizarem maior número de pontos somados das etapas do ano 
em cada categoria. 
 

ART. 276 – Pontuação extra: Os pilotos receberão 3(três) pontos quando efetuada a inscrição da etapa, 
mesmo se por algum motivo ficar impossibilitado de participar dos treinos ou prova. Estes pontos valem 
somente para o campeonato. Ver código disciplinar entrega premiação. 
 

ART. 277 – Critério de Desempate Em casa de empate no Campeonato o desempate será determinado 
considerando o maior número de primeiros lugares ao longo de toda temporada, persistindo o empate o maior 
número de segundos lugares e assim sucessivamente, ainda persistindo o empate o melhor tempo de volta nas 
baterias do campeonato. 
 

ART. 278 – Não haverá nenhum tipo de descarte no campeonato. 
 

CAPÍTULO XXX – CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS 
ART. 279 – Etapa: O piloto do carro classificado nos 5 (cinco) primeiros lugares de cada categoria, 

receberão suas premiações no final de cada etapa. Em caso compartilhamento de carro por dois ou mais pilotos 
em uma categoria, somente um troféu será entregue. 
 

ART. 280 – Vestimenta: Durante a cerimônia de entrega de troféus, os pilotos que subirem ao pódio devem 
manter-se obrigatoriamente vestidos com o macacão. Ver código disciplinar. 
 

ART. 281 – Campeonato: Ao final do Campeonato Norte Catarinense “CHEVLIGHT” - 2018, em evento 
solene e em local a ser indicado pela organização, para os participantes do campeonato, os 5 (cinco) pilotos 
dos carros de cada categoria que somarem o maior número de pontos, receberão a premiação em troféus.  
 

ART. 282 – Entende-se que o piloto está participando do campeonato, aqueles que tenham feito a inscrição 
em no mínimo 50%(cinquenta por cento) das etapas do campeonato. 
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CAPÍTULO XXXI – ASCENSÃO DE CATEGORIA AO FIM DO CAMPEONATO 
ART. 283 – Os 03 (três) primeiros colocados na classificação final do campeonato na categoria “Chevlight 

Novatos” subirão obrigatoriamente de categoria, passando a participar no ano seguinte de qualquer outra 
categoria, exceto “Novatos”. As demais categorias não participam de ascensão de categoria. 

 
ART. 284 – Dependendo do número de carros nas categorias, ao final do campeonato, poderá ser alterado o 

número de acessos para as categorias e/ou ser divido a categoria de maior numero para duas novas categorias. 
 
ART. 285 – Caso o piloto deseje regressar à categoria “Chevlight Novatos”, deve atender aos seguintes 

requisitos: Não ter chego no ano anterior entre os 3 (três) primeiros lugares do campeonato “Chevlight” nas 
categorias “Novatos” e “Graduados”. E não ter sido colocado entre os 5 (cinco) primeiros lugares de copas 
automotivas estaduais, brasileiras e/ou internacionais em qualquer momento. Solicitar a autorização para 
retorno a categoria “Novatos” a direção do automóvel clube através de documento especifico. 

CAPÍTULO XXXII – CÓDIGO DISCIPLINAR 
ART. 286 – Todas as decisões que impliquem em penalização de tempo, em exclusão ou desclassificação 

tomada pelos comissários desportivos/técnicos, deverão ser comunicadas pelo diretor da prova ao infrator, o 
mais rapidamente possível. As penalidades/punições registradas no resultado oficial publicado pela 
cronometragem, desde que devidamente assinado pelos comissários desportivos e pelo diretor da prova, serão 
consideradas também como notificação oficial ao interessado. 

 
ART. 287 – As atitudes antidesportivas protagonizadas pelos pilotos na pista serão passíveis de “Advertência 

Sinalizada” (bandeira preta/branca em diagonal mais número do carro) e terá o caráter de “Sob Investigação”, 
podendo ou não, durante ou ao final da prova ser imputado ao piloto as penalidades constantes do item abaixo. 

 
ART. 288 – Todas as infrações, faltas disciplinares ou desrespeito aos artigos deste regulamento, cometida por 

qualquer um dos membros da equipe, fará com que o piloto responsável seja passível de uma ou mais 
penalidades abaixo descritas: 

 
 I -  Advertência a) Verbal b) Escrita 
 II -  Penalidade em Tempo Unidade Padrão 20(vinte) segundos 
 III -  Exclusão a) Excluído da próxima bateria b) Excluído da etapa 
 IV - Desclassificação  a) Bateria b) Etapa 
 V - Suspensão CBA - FAU - Comissão Disciplinar - TJD 

 
ART. 289 – Em se tratando das penalizações previstas nos incisos acima as mesmas só poderão ser aplicadas 

após a convocação do interessado, que terá 10 (dez) minutos para comparecimento, de modo que ele faça valer 
o seu direito de ampla defesa, salvo em caso de desclassificação por irregularidade técnica. 

 
ART. 290 – Caso os interessados não compareçam à convocação, decorridos 10 (dez) minutos, a penalização 

deverá ser aplicada e a ausência registrada na decisão, fincando sem direito a defesa. A convocação prevista 
deste item poderá ser feita por todos os meios disponíveis, inclusive pelo serviço de som. 

 
ART. 291 – Cada uma das penalizações acima poderá ser imposta após uma averiguação regular. Os 

comissários desportivos poderão se valer de qualquer sistema de vídeo, imagem ou eletrônico que julgarem 
necessário para ajudar a tomada de decisão. Para tanto, é obrigatório que os pilotos e/ou equipes, 
disponibilizem quando solicitado, as imagens das câmeras onboard, sempre que o regulamento da 
prova/campeonato assim dispor, sendo compulsória a manutenção dos arquivos digitais no autódromo até que 
a direção de prova libere todos os participantes de tal encargo. Poderá, a critério das autoridades da prova, ser 
nomeado em cada prova/etapa do campeonato um “piloto consultor”, que prestará assessoramento aos 
comissários desportivos, quando solicitado. 

 
ART. 292 – Agressões físicas automaticamente suspendem o piloto do campeonato corrente. 
 
ART. 293 – Os veículos que estiverem com qualquer item técnico em desacordo com o regulamento específico 

da categoria, estarão automaticamente desclassificados da prova e/ou etapa. 
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ART. 294 – Os competidores desclassificados da competição em virtude do uso de artifícios proibidos no 
preparo do veículo, assim como pela eventual recusa à vistoria técnica, pelo uso de combustível diferente 
daquele previsto, ou por qualquer outro motivo determinado pelos comissários desportivos ou autoridades da 
prova, perderão os pontos, os prêmios e os benefícios da prova em que foram punidos. Em caso de reincidência, 
sofrerão suspensão da prova subsequente. 
 

ART. 295 – O concorrente que se negar à verificação técnica, não comparecer ao parque fechado, 
encaminhar-se diretamente ao box ou ainda evadir-se do parque fechado, sofrerá as mesmas sanções daqueles 
casos efetivamente verificados e comprovados como irregulares. 
 

ART. 296 – Os veículos devem ser construídos e mantidos em condições rigorosas de segurança. Os 
veículos que assim não se apresentarem; oferecendo riscos ao piloto ou a terceiros, serão excluídos e 
impedidos de participar das competições. 
 

ART. 297 – Não obedecer a sinalizações por bandeiras, queima de largada, tomar atalhos, Safety Car ou 
não devolver posição, penalização em tempo. 
 

ART. 298 – O piloto que ignorar duas vezes as sinalizações está sujeito a exclusão e/ou desclassificação. 
 

ART. 299 – Não sinalizar a intenção de deixar a pista e retornar ao box, penalização em tempo. 
 

ART. 300 – Testar o veículo na área do box, penalização advertência seguido de exclusão. 
 

ART. 301 – Liquido contaminante, deixar nos boxes e/ou derramar sob a grama, não recolhendo para 
lugares específicos, penalização advertência seguido de exclusão. 
 

ART. 302 – Ingressar o veículo no box durante o treino classificatório, penalização desclassificação da 
tomada de tempo. 
 

ART. 303 – Invadir a pista quando ocorrer um acidente ou quebra de veículo, penalização 
desclassificação e/ou exclusão. 
 

ART. 304 – Não estar vestindo macacão na cerimônia de entrega de troféus, penalização dos 3(três) pontos 
extras. 
 

ART. 305 – Não obedecer a faixa identificada como saída de box, penalização em tempo. 
 

ART. 306 – Manobras perigosas na pista ou na área de box, penalização desclassificação e/ou exclusão. 
 

ART. 307 – Não manter velocidade reduzida na área de box, penalização em tempo seguido de exclusão. 
 

ART. 308 – Não estar com vestimenta obrigatória durante o treino ou provas, penalização advertência 
seguido desclassificação. 
 

ART. 309 – Não comparecer no horário previsto para vistoria técnica, abastecimento, colocação dos 
sensores de cronometragem e/ou treino classificatório, penalização largada no final do grid. 
 

ART. 310 – Equipe não se retirar da pista na largada quando solicitado e/ou até levantamento da placa de 
1 (um) minuto, penalização em tempo. 
 

ART. 311 – Equipe ou piloto, desconhecer e/ou alinhar em posição incorreta o carro no grid, atrasando o 
procedimento de largada, penalização largada no final do grid. 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓  
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CAPÍTULO XXXIII – CASOS OMISSOS 
ART. 312 – O fato do Código Disciplinar do presente regulamento, mencionar uma penalidade específica para 

um caso, não impede que outras penalidades sejam aplicadas se necessário. 
 
ART. 313 – Todas e quaisquer peças vistoriadas podem ser recolhidas pela comissão técnica para analise futura 

em caso de dúvidas e/ou falta de ferramenta adequada para aferição, as peças serão etiquetadas e assinadas 
pelo piloto do carro em análise e comissário. Tempo de devolução será de até 5 dias da data do recolhimento 
das mesmas. 

 
ART. 314 – Os casos omissos do regulamento serão julgados de acordo com a interpretação da comissão 

técnica e desportiva do Campeonato Norte Catarinense “CHEVLIGHT” - 2018. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                ______________________________ 
        FERNANDO DRAPALA                                                                              EVERTON LIEBL 
              PRESIDENTE                                                                                       DIRETOR TÉCNICO 

 
 
 

CHEVLIGHT 
AUTOMÓVEL CLUBE DE MAFRA 

http://www.automovelclubedemafra.com.br 
automovelclubedemafra@gmail.com 

 
 

FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DE SANTA CATARINA 
http://www.fauesc.org.br/ 

fauesc@fauesc.org.br 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 
http://www.cba.org.br 
imprensa@cba.org.br 

 
 
 

Mafra, 01 fevereiro, 2018 
 
 
 
 

ESPERAMOS QUE O PRESENTE REGULAMENTO SEJA CUMPRIDO NA ÍNTEGRA. 
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