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1. Disposições Gerais 

1.1. É proibida toda modificação que não seja expressamente autorizada pelo regulamento 

específico da categoria. 

1.2. Os componentes dos veículos devem conservar a sua função original. 

1.3. É de responsabilidade de cada concorrente demonstrar aos Comissários Técnicos que o seu 

veículo se encontra em total conformidade com os Regulamentos. 

1.4. O termo “livre” significa que a peça de origem, bem como a(s) sua(s) função ou funções, 

podem ser suprimidas ou substituídas por uma nova peça, desde que essa nova peça não 

ofereça funções suplementares, relativamente às da peça de origem. 

1.5. Este Regulamento é redigido em termos de autorização, portanto o que não está 

expressamente autorizado abaixo é proibido. 

1.6. A utilização de cerâmica e de liga de Titânio não é autorizada a não ser que esses materiais 

estejam presentes no veiculo de série. 

 

2. Veículos permitidos 

Veículos de Produção em Série, motor atmosférico, duas rodas motrizes, até 1600 cm³, 

carburado ou injetado com mais de 12 anos de fabricação. 

 

3. Segurança 

Todos os veículos devem seguir normas de segurança conforme Anexo J da FIA.  

 

4. Combustível 

Para a Categoria somente é permitido Etanol ou Gasolina, comercializados em Postos de 

Combustível.  

 

5. Pneus 

Conforme Regulamento Geral do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. 
 

6. Carroceria 

6.1. Compartimento Motor: É permitido retirar os resguardos que servem para tapar os 

elementos mecânicos no compartimento do motor e que não tenham outra função que a 

estética. É permitido retirar os materiais de insonorização e os forros não visíveis do exterior 

fixados sob o capô do Motor. 
6.2. Reforços de Chassis: Os reforços da parte suspensa são autorizados desde que se trate de 

material idêntico acompanhando a forma de origem e em contato com ela. 
6.3. Paralamas: É autorizado rebater as bordas de chapa metálicas ou reduzir as bordas de 

plástico dos para-lamas e dos para-choques quando elas são salientes no interior da caixa de 
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rodas. As peças de isolamento em plástico podem ser retiradas. Estes elementos em plástico 

podem ser substituídos por elementos em alumínio ou plástico ou em material composto, 

com a mesma forma. 
6.4. Macaco: Os pontos de encaixe do macaco podem ser reforçados, mudados de local e pode-

se aumentar o seu numero. Estas modificações são limitadas exclusivamente aos pontos de 

ancoragem do macaco. O macaco deve funcionar exclusivamente manualmente, isto é, sem 

ajuda de um sistema equipado com uma fonte de energia hidráulica, pneumática ou 

elétrica. 
6.5. Proteção Inferior: A montagem de proteções inferiores só é autorizada desde que sejam 

efetivamente proteções que respeitem a distancia do solo, que sejam desmontáveis e que 

sejam concebidas exclusivamente e especificadamente para proteger os seguintes 

elementos: motor, radiador, suspensão, caixa de cambio, reservatório transmissão, escape. 

Apenas adiante do eixo das rodas da frente, estas proteções poderão estender-se a toda 

largura da parte inferior dos para-choques da frente. 
6.6. Gaiola de Segurança: Conforme ao Art. 253 do Anexo J. 
6.7. Bancos: Conforme ao Art. 253 do Anexo J. 
6.8. Cintos: Conforme ao Art. 253 do Anexo J. 
6.9. Portas: É permitido retirar os materiais de isolamento das portas, desde que seu aspecto 

não seja modificado. 
 

7. Motor 

7.1. Cilindros: O numero de cilindros se limita a quatro. 

7.2. Bloco: Original, será permitido retificar os cilindros em no máximo 1 mm, em relação ao 

diâmetro original de fábrica. É permitido colocar camisas, respeitando as condições antes 

mencionadas. Não se permite retificar nenhum dos planos do bloco, inclinar os cilindros, 

deslocar o virabrequim, nenhum tipo de polimento interno e externo. Se permite em todos 

os casos retificar o plano do bloco do lado da tampa de cilindros, em no máximo 1 mm em 

relação à altura original. 

7.3. Virabrequim: Original da marca e modelo do veículo. Poderá se retificar até 0,5 mm em 

relação à medida original. 

7.4. Volante do Motor: Original da marca e modelo do veículo. 
7.5. Bielas: Original da marca e modelo do veículo. 
7.6. Comando de Válvulas: Original da marca e modelo do veículo. 
7.7. Pistões: Original ou substituto desde que mantenha o formato e as medidas do original. Não 

serão permitidos pistões forjados e nem de competição. Poderá retificar as cabeças, desde 

que as cilindradas não ultrapassem 1600 cm³. E o peso mínimo dos pistões também deverá 

ser o do original. 
7.8. Anéis de pistão: Originais ou substituto desde que mantenha o formato e as medidas do 

original. 
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7.9. Pino do pistão: Originais ou substituto desde que mantenha o formato e as medidas do 

original. 

7.10. Juntas: Livres 

7.11. Válvulas: Originais, não será permitido nenhum tipo de alteração e retrabalho. 

7.12. Admissão e Coletor: Original, não se permite nenhum tipo de alteração e retrabalho. 

7.13. Escapamento: O escapamento é livre a partir da saída do coletor. O cano deve terminar na 

mesma posição do original. 

7.14. Filtro de Ar: Original da marca do veículo. 

7.15. Carburadores: Quando aplicados, originais do veiculo, com livre retrabalho interno. 

7.16. Injeção: Quando aplicados, Monoponto ou Multiponto. 

7.17. Eletrônica: Se admite o uso de sistemas complementares. 

7.18. Ignição: Livres. 

7.19. Arrefecimento: Original da marca do veículo ou substituto desde que afixado no mesmo 

local do Original. 

7.20. Carter de Óleo: Original da marca do veículo. Proibido o uso de arrefecimento que não seja 

o original. 

7.21. Suporte de Motor: Material livre, porém os pontos de ancoragem devem ser os originais 

de fábrica. 

 

8. Transmissão 

8.1. Embreagem: O Comando de Embreagem deve ser de Origem. 

8.2. Disco de Embreagem: Disco de Embreagem livre, mas com diâmetro idêntico ao de origem. 

8.3. Caixa de Velocidades: Original, relações originais de fabrica do modelo do veículo.  
8.4. Diferencial: Original. Não é permitido blocante de nenhum tipo. 
8.5. Relação Coroa/Pinhão: Livre desde que original da marca. 
8.6. Comando da Caixa de Velocidades: Original da marca do veículo. 
8.7. Semieixos de Transmissão: Original da marca e modelo do veículo. 

8.8. Suporte de caixa: Material livre, porém os pontos de ancoragem devem ser os originais de 

fábrica. 

 

9. Suspensão  

9.1. Eixos Dianteiros e Traseiros: Original da marca do veículo. 

9.2. Cubos de Roda Dianteiros e Traseiros: Original da marca do veículo. 

9.3. Bandejas: Original da marca do veículo. Permitido reforço com adição de material igual ao 

Original 

9.4. Molas: Livre. 

9.5. Barra de Torsão: Livre. 

9.6. Amortecedores: Livre. 
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9.7. Barra Estabilizadora: Original da marca do veículo. 

9.8. Pontos de Fixação: Original da marca e modelo do veículo. 

 

10. Freio 

10.1. Disco e Tambor: Original da marca e modelo do veículo. 

10.2. Pastilhas: Originais ou substituto desde que mantenha o formato e as medidas do 

original. 

11. Sistema elétrico 

11.1. Sinalização/Sistema de Iluminação: Devem-se respeitar as normas de trânsito vigente. 
11.2. Chave geral: É obrigatório o uso de dois interruptores que devem cortar os circuitos 

elétricos e desligar o motor. Um interruptor deve estar dentro do veículo, onde os 
competidores têm fácil acesso o outro do lado de fora do veículo em frente ao para-brisa, 
devidamente sinalizado. 

11.3. Alternador/Motor de Arranque: Original da marca e modelo do veículo. 
11.4. Bateria: Livre, porém deve estar bem fixada. 
11.5. Cabos: Devem estar devidamente protegidos e fixados no veículo. 

 

12. Peso 

Para todos os veículos da Categoria deve se obedecer ao peso mínimo de 1030 Kg. 
A pesagem será feita sem os tripulantes, nem o seu equipamento e com no máximo uma roda 

sobressalente. 
Todos os reservatórios de líquidos devem estar ao nível normal previsto pelo construtor. 
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