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CAMPEONATO VP SERIES DE ARRANCADA 
 

ADENDO TÉCNICO 01 

 
REGULAMENTO TÉCNICO 2018 - CATEGORIA ST:  

 
No item 1.12 letra “e)” (Rodas e Pneus) onde se lê: O ano de fabricação dos pneus de tração não 

poderá ser inferior a 2015.  
 
Altera-se para: O ano de fabricação dos pneus de tração não poderá ser inferior a 2013.  

 
No item 1.11 letra “h)” (Transmissão) onde se lê: Permitido o uso de pinos, travas ou guias que tenham 
a função de evitar erros no engate das marchas ou ainda qualquer conjunto de trambulador / alavanca de 
engate rápido, desde que não altere o padrão de mudanças em “H”, ou que haja qualquer dispositivo que 
altere a configuração do padrão de mudança em “H”.  
 
Altera-se para: Permitido o uso de alavanca seletora com sistema de pinos, travas ou guias que tenham 
a função de evitar erros nas trocas de marcha.  
 
REGULAMENTO TÉCNICO 2018 - CATEGORIA STT:  
 
No item 2.13 letra “e)” (Rodas e Pneus) onde se lê: O ano de fabricação dos pneus de tração não 

poderá ser inferior a 2015.  
 
Altera-se para: O ano de fabricação dos pneus de tração não poderá ser inferior a 2013.  

 
REGULAMENTO TÉCNICO 2018 - CATEGORIA DTC:  

 
No item 3.14 letra “e)” (Rodas e Pneus) onde se lê: O ano de fabricação dos pneus de tração não 

poderá ser inferior a 2015.  
 
Altera-se para: O ano de fabricação dos pneus de tração não poderá ser inferior a 2013.  

 
No item 4.12) Embreagem (acrescentar): 
 

c) O acionamento, controle da embreagem, ou o que se faça necessário para o uso da embreagem, 
deve ser original do veiculo. 

d) Proibido qualquer tipo de dispositivo hidráulico, mesmo que original do veículo ou proveniente de 
outros modelos, que retarde o retorno do acionamento do sistema de embreagem. 

e) Demais alterações não são permitidas. 
  
REGULAMENTO TÉCNICO 2018 - CATEGORIA DTB:  

 
No item 4.13 letra “e)” (Rodas e Pneus) onde se lê: O ano de fabricação dos pneus de tração não 

poderá ser inferior a 2015.  
 
Altera-se para: O ano de fabricação dos pneus de tração não poderá ser inferior a 2013. 

 
Porto Alegre, 11 de Setembro de 2018. 
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