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FESTIVAL VP SERIES DE ARRANCADA 

REGULAMENTO TÉCNICOCATEGORIA 

DESAFIO 11 e 12 SEGUNDOS 

DEFINIÇÃO: 
 

a) Participam desta categoria veículos nacionais e importados de turismo de grande produção  em 
série, cupê, sedan ou pick-up, de 2, 3, 4 ou 5 portas, de tração dianteira, traseira ou 4x4 
equipados com motores aspirados ou superalimentados por meio de turbo-compressor, blower, 
supercharger ou óxido nitroso. 

b) O vencedor será definido pela soma (tempo de reação + tempo de pista)  o competidor  que 
obtiver o valor mais próximo ou igual a 11.000s ou 12.000s; 

c) Serão desclassicadas as tomadas de tempo de pista abaixo da classe de tempos escolhida 
pelo competidos..  

 
RODAS E PNEUS: 

 
a) Permitida a utilização de pneus nacionais ou importados de tipo, radial, drag radial ou slick. 
b) Os pneus devem estar em bom estado de conservação e ter no mínimo 2,0mm (dois  

milímetros) de sulco na superfície de contato com o solo, medido a partir do TWI. 
c) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade 

alcançada. 
d) Proibido o uso de pneus recapados, remoldados ou similares. 

 
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: 

 
a) Nenhuma tubulação ou reservatório de fluidos de lubrificação pode estar localizado  no  

habitáculo do veículo. 
b) Todos os respiros de óleo devem finalizar em um ou  mais  reservatórios  com  capacidade 

mínima total de dois (dois) litros e devem estar localizados do lado oposto ao do escapamento. 
c) Obrigatório o uso de bandeja de contenção de óleo sob o motor e caixa de câmbio, devendo 

cobrir toda sua extensão. 
 

SUSPENSÃO: 
 

a) Obrigatório “espaço livre mínimo de 3,0” (três polegadas) de altura em relação ao solo, a contar 
do ponto mais extremo da dianteira até 12,0 (doze polegadas) após o centro do eixo dianteiro. 

 
CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL: 

 
a) A tubulação de combustível não pode passar por dentro do habitáculo. 
b) Bomba e filtros de combustível devem estar devidamente protegidos e não podem estar 

localizados no interior do habitáculo. 
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SEGURANÇA: 
 

a) Obrigatório o uso de cinta de proteção na capa seca do câmbio, confeccionada em chapa de 

aço de no mínimo 5 mm (cinco milímetros) de espessura por 7 cm (sete centímetros) de largura. 

b) Obrigatória substituição do banco do motorista por banco de competição. 

c) Obrigatória substituição do cinto de segurança de competição homologado de no mínimo 4 

(quatro) pontos de fixação com largura mínima de 3,0” (três) 

d) O banco de competição deverá ser solidamente fixado a estrutura do veículo, sem regulagens 

para frente ou para trás. 

e) Será obrigatório o uso de capacete de proteção com viseira, homologado pela CBA / FIA ou 

qualquer órgão internacional competente e / ou reconhecido pela FIA. Será obrigatório também o 

uso de macacão homologado de uma ou duas peças, além de luvas de competição, sapatilhas de 

competição. 

f) Proibido uso de capacete aberto. 

g) Obrigatória instalação de uma “gaiola de segurança” na parte interna do veículo, de modo a 

evitar uma deformação mais séria do habitáculo em caso de acidente ou capotagem. Esta gaiola deve 

ser revestida com espuma anti-chamas nos pontos onde é possível o contato com o corpo do piloto. 

Abaixo modelo mínimo da gaiola de proteção exigido. 
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