
 

 

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO 
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961 

 
                                               ADENDO 002/- 12 HORAS DE TARUMÃ 2019 
 
           ESTE ADENDO CANCELA E SUBSTITUI O ADENDO 001-PUBLICADO EM 05/12/2019 

 
 

MODIFICAR OS SEGUINTES ITENS: 
 
4.1- PARTICULARIDADES DESPORTIVAS:  
 
            4.1.1- Inscritos: para cada carro inscrito na prova, poderão ser inscritos no mínimo 02 (dois) pilotos e no 
máximo 05 (cinco) pilotos. Será liberada a inscrição do 6º piloto para equipes com 2 carros inscritos na prova. 
Carros com apenas 1 ou 2 pilotos inscritos não poderão transferir inscrições individuais para outro carro. 

 
 4.1.4- A troca de pilotos somente se fará na área dos boxes, devendo o piloto imediatamente 
após deixar o seu veículo, assinar a súmula em local a ser designado pela Organização da prova, 
sob pena de não ser considerada a substituição como efetiva. Inclusive os pilotos que receberem 
a bandeirada final estão obrigados a assinar a súmula para confirmarem sua participação. 
 

            4.1.4.1- Paradas de Box: Todas paradas de Box durante a prova onde houver procedimento de 
abastecimento ou troca de pilotos devem ter no mínimo (2:30”) dois minutos e trinta segundos. Este tempo 
inicia na entrada da área de Box (PIT IN) e finaliza na saída da área de Box (PIT OUT), identificadas por cones. O 
não cumprimento deste item será penalizado com a perda de 2 voltas mais o acréscimo do tempo faltante na 
parada de Box. Esta penalização será aplicada para cada infração que seja cometida na parada de Box dos 
Veículos/Concorrentes.  
 
.4.4- PARTICULARIDADES TÉCNICAS: 
 
            4.4.1- Peso: Para pesagem dos veículos inscritos, será aplicado o método abaixo: 
 
               Peso total: 900 kg.  Novecentos Kilogramas. (Veículo mais a média do peso dos pilotos) 
 
              Será calculada a média matemática do peso dos pilotos somada ao peso do veículo com tanque drenado 
e na condição que finalizar a corrida, sem acréscimo de partes ou peças que eventualmente tenham sido 
perdidas durante a prova.  Para validação da pesagem, cada piloto deverá ter conduzido o carro por no mínimo 
60 (sessenta) minutos durante a prova. Caso um piloto inscrito não cumpra este tempo, o cálculo de média da 
pesagem será refeito entre os pilotos que efetivamente participarem. 
 
      OBS: Obrigatório o comparecimento dos pilotos com indumentária completa na área técnica (balança) 
para pesagem individual no horário das 16:00 às 18:00 horas. Carros que não pesarem os pilotos inscritos não 
terão o tempo da classificação validado. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
                   4.4.1.1- Lastros: Na vistoria para tomada de tempo serão lacrados e registrados todos os pesos de 
lastros colocados no veículo. Após este momento, somente será permitido remoção ou acréscimo se ocorrer 
mudança na tripulação do veículo e o mesmo perderá sua posição no grid de largada. 
 
                  OBS: Os lastros devem ser fixados por parafusos de no mínimo 10 mm de diâmetro e deverão ter 
furos na extremidade para fixação de lacres metálicos  de 2(dois) mm de diâmetro. 
 
                   4.4.1.2- Tanque: Permitido adaptar no tanque original do veículo um respiro extra com mangueira de 
no máximo 19 mm ou ¾ pol.  
                A mangueira deverá ser elevada até a proximidade do teto do veículo sem voltas desnecessárias e 
retornar com saída posicionada para baixo do monobloco e atrás do eixo traseiro.  
                  4.4.1.3- Rodas: peso mínimo de 6.000 g. 
                  4.4.1.4- Suspensão dianteira: Permitido suspensão lacradas pelos seguintes fornecedores: 
                               Extreme Motorsport e Autoracing. 
 
 
ART.6º- OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO: 
 
 

6.1- O abastecimento obrigatoriamente deve ser feito fora do box coberto.  Na parada do veículo 

para abastecimento é opcional que o motor esteja desligado, porém o piloto deverá manter as 

portas do veículo sempre abertas durante toda a operação. 

                   6.1.1- O posicionamento do veículo durante o abastecimento e reparos mecânicos deverá ser oblíquo 
com a parte traseira do veículo próxima ao Box. Permitido entrar em Box para reparos maiores.  
  
Parágrafo Único:  Quando da intervenção do Safety car o fechamento da saída de Box será quando o Safety 
Car estiver passando pela linha transversal pintada na pista na subida da reta principal. A abertura da saída de 
Box será assim que o último carro do comboio imediadamente atrás do Safety Car passar por esta. 
A velocidade Limite nos boxes entre as linhas de Pit In e Pit Out será de 40 Km.(quarenta quilômetros 
horários) 
 
Piloto Consultor da Prova: João Batista Rodrigues 
 
 

 
                       Porto Alegre, 09 de Dezembro de 2019. 
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