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ART. 1º - INTRODUÇÃO: Este Regulamento é específico para os veículos abaixo 
descritos entrando em vigor na data de sua publicação e obedece às normas do Código 
Desportivo do Automobilismo e Código Desportivo Internacional CDA/CDI da 
Confederação Brasileira de Automobilismo e da FIA tendo validade até 31 de dezembro 
de 2019. 
1.2-Este regulamento, e seus adendos, têm força de lei desportiva, em conformidade com 
os princípios estabelecidos pela legislação nacional. 
1.3- Alterações do regulamento: 
As alterações ao presente regulamento serão feitas em forma de adendo. Os adendos 
aos regulamentos técnicos entrarão em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua 
publicação, salvo se tratar de segurança, caso em que passarão a vigorar na data da 
publicação. 
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1.4- O que não estiver especificado e permitido no presente Regulamento é proibido. 
 
ART. 2º - VEÍCULOS ADMITIDOS: Veículos Pick-Up baseados em monoblocos originais, 
para competição com modificações estruturais que atendam os padrões de segurança, 
para a prática do automobilismo.  
No ano de 2019 serão liberadas as seguintes marcas/modelos:  
          Ford Ranger 
          Chevrolet s-10 
          Chrysler Dakota 
          Agrale Marruá 
 
ART. 3º - CHASSI: 
3.1- Obrigatório o uso do chassi original adaptado para competição homologada pela 
categoria, sendo permitidas as alterações específicas citadas no presente artigo. 
3.2- Permitida a retirada ou substituição das travessas originais por outras de livre 
construção e material. 
3.3- Permitida a instalação de travessas de livre construção e material. 
3.4- Permitida a retirada de todos os itens originais que não estejam mais sendo utilizados 
em função do regulamento. 
3.5 - Permitido o retrabalho do chassi, com o único objetivo de acomodação do eixo 
traseiro. 
3.6- Permitido o retrabalho do chassi com o único objetivo de acomodação dos 
amortecedores na suspensão dianteira. 
3.7- Obrigatório nas duas extremidades (dianteira e traseira) do chassi, a instalação de 
uma travessa do mesmo material utilizado no Santo Antonio, fazendo a ligação entre as 
duas longarinas. 
 
ART. 4º- CARROCERIAS: 

4.1- ASPECTO: As cabines devem permanecer originais no visual e dimensões externas. 
   4.1.1- É de livre retrabalho, alivio e modificação da parte interna da cabine, bem como 
seu assoalho, parede divisória do compartimento do motor e parede divisória traseira 
situada abaixo da abertura do vidro traseiro porem deverão ter qualidade de material e 
resistência mecânica equivalente à original ou superior. 
   4.1.2 As alturas das cabines em relação aos chassis serão livres tendo em observação 
que quando os dois pneus do mesmo lado estiverem totalmente murchos, não poderão 
encostar a carenagem no solo. 
4.2-KIT DE FIBRA:  

É obrigatório a agregar um Kit de fibras para completar o visual das pick-up’s e melhorar 
sua aerodinâmica.  
   4.2.1- O Kit de fibras é composto pelos seguintes itens: para-choques dianteiro e 
traseiro, portas laterais, aerofólio, para-lamas dianteiros, capo dianteiro, caçamba traseira, 
grade frontal, faróis, spoolers dianteiro e extrator de ar traseiro, produzidos unicamente 
para cada modelo de Pick-up, pelo fornecedor Homologado pelo Organizador da 
categoria. 
       4.2.1.1- Não é permitida qualquer alteração nas peças do Kit de fibra. 
       4.2.1.2- É permitida a união das peças de fibra que compõe o Kit desde que se 
mantenham as medidas, formatos e vincos originais das peças. 
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       4.2.1.3- É permitida a substituição dos suportes originais que agregam o Kit de fibra, 
por tubos. 
       4.2.1.4- Não é permitido a participação da pick-up, no Treino Classificatório e 
alinhamento no grid de Largada, com a falta de qualquer item do Kit de Fibra, sob pena de 
desclassificação. 
   4.2.2- Para-choques Dianteiro e Traseiro: 
Fabricados em fibra de vidro, de acordo com o Kit Homologado pela categoria, já 
possuindo as entradas e saídas de ar a serem utilizadas, sendo proibido qualquer tipo de 
alteração. 
   4.2.3- Portas Laterais: 
       4.2.3.1- Fabricadas em fibra de vidro, de acordo com o Kit Homologado pela 
categoria, sendo permitido somente seu recorte interno. 
       4.2.3.2- As portas devem permanecer operacionais, embora o sistema de dobradiças 
e de fechamento seja livre. 
    4.2.4- Para-lamas: 
       4.2.4.1- Fabricados em fibra de vidro, de acordo com o Kit Homologado pela 
categoria, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
       4.2.4.2- É permitido o fechamento da abertura existente na parte traseira do para-
lama, no espaço compreendido entre o para-lama e a coluna da carroceria. 
   4.2.5- Capô Dianteiro: 
       4.2.5.1- Fabricados em fibra de vidro, de acordo com o Kit Homologado pela 
categoria, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
       4.2.5.2- Obrigatório o uso de 4 (quatro) travas de segurança, uma em cada 
extremidade do capô. 
       4.2.5.3- Permitido levantar o capô em sua parte traseira, no máximo em 60 mm, que 
será medido nas extremidades em relação ao para-lama. 
   4.2.6- Caçamba traseira: 
       4.2.6.1- Fabricadas em fibra de vidro de acordo com o Kit Homologado pela 
categoria, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
       4.2.6.2- O sistema de fixação da caçamba é livre, desde que seja operacional em 
relação a sua colocação e retirada. 
  4.2.7- Grade Frontal e Faróis 
       4.2.7.1- Os faróis serão originais de cada modelo e marca com funcionamento 
operacional, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
       4.2.7.2 As grades frontais deverão ser originais de cada modelo e marca sendo 
proibido qualquer tipo de alteração. 
       4.2.7.3 É obrigatório o uso na grade frontal e o emblema original de cada modelo. 
   4.2.8- Spoiler Dianteiro: 
       4.2.8.1- Serão fabricados em fibra de vidro de acordo com o Kit Homologado pela 
categoria, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
      4.2.8.2- É proibida a introdução de qualquer sistema que permita a sua regulagem ou 
que altere seu ângulo de ataque. 
      4.2.8.3- Caso sejam utilizados reforços para a fixação do spooler, os mesmos não 
podem ser colocados na superfície externa do mesmo, nem serem construídos com 
formato que possam caracterizá-los como defletores de ar, ou virem a se tornar um 
dispositivo aerodinâmico auxiliar. 
   4.2.9- Aerofólio 
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       4.2.9.1-Serão fabricados em fibra de vidro com suportes em alumínio de acordo com 
o Kit Homologado pela categoria. 
       4.2.9.2-É proibida qualquer alteração em termos de perfil, fixações, posicionamento e 
dimensões em relação ao fornecido no Kit Homologado. 
        4.2.9.3- Os ângulos de incidência máximos e mínimos da asa estão limitados pelos 
furos oblongos existentes nos suportes de fixação do Kit Homologado sendo proibida 
qualquer alteração. 
       4.2.9.4-O suporte de fixação do aerofólio deve estar localizado na linha final traseira 
da caçamba, sendo que a asa deve estar centralizada com a caçamba. 
   4.2.10- Extrator de ar Traseiro 
Serão fabricados em fibra de vidro ou alumínio estando de acordo com o layout tendo 
suas medidas seguidas à risca, sendo proibido qualquer tipo de alteração. 
   4.2.11- Assoalho: 
É permitido o fechamento da parte inferior do carro, por cima ou por baixo do chassi, não 
podendo ultrapassar o começo do Extrator de ar traseiro. 
   4.2.12- Altura: 
Altura do veículo em relação ao solo é livre, porém nenhuma parte do veículo poderá 
tocar o solo quando dois pneus de um mesmo lado estiverem vazios 
   4.2.13- DIMENSÕES: 
       4.2.13.1- Comprimentos máximos: 4.500 mm. 
       4.2.13.2- Bitola traseira máxima: 1790 mm. 
       4.2.13.2- Distâncias entre eixos: Mínimo: 2900 mm.   Maximo: 3200 mm. . 
   4.2.14- Projeções:  
Nenhum acessório ou componente poderá se estender além dos limites da projeção da 
carroceria fornecida pelo fabricante. Nenhum componente mecânico ou aerodinâmico, 
e/ou acessório poderá ultrapassar para baixo do plano inferior definido pelo assoalho, 
salvo os Skids laterais e as guarnições que fixam o assoalho. 
 
ART. 5º- MOTOR: 

Obrigatório o uso do motor original dos veículos, todos do tipo V6. 
 5.1-Liberado para a Agrale Marruá o uso do motor da Chevrolet (S-10) fabricado até o 
ano de 2000, valendo para o mesmo todas as regulamentações técnicas previstas para a 
Chevrolet (S-10), ficando somente diferenciado seu posicionamento.  
5.2- Para a Ford (Ranger), é opcional o uso do motor Chevrolet (S-10), fabricado até o 
ano de 2000, valendo para o mesmo todas as regulamentações técnicas previstas para a 
Chevrolet (S-10), ficando somente diferenciado seu posicionamento. Esta opção deverá 
obedecer ao uso da caixa de câmbio da S-10, peso 1300 Kg e relação de marchas e 
diferencial idênticos a S-10. 
5.3- Os diâmetros e cursos são os seguintes: 
          FORD RANGER...          100,45 mm x 84,00mm (diâmetro x curso) 
          CHEVROLET S-10...      101,60 mm x 89,00mm (diâmetro x curso) 
          CHRYSKER DAKOTA...  99,30 mm x 84,00 mm (diâmetro x curso) 
          AGRALE MARRUÁ...     101,60 mm x 89,00mm (diâmetro x curso) 
5.4- Posição e Fixação:   
   5.4.1- O posicionamento do motor para a Ranger com fabricação até o ano de 1997, se 
dará pela medida da face frontal da polia do virabrequim do motor, até a face frontal da 
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travessa do motor, a respectiva medida deve ser de 19 cm, podendo ter uma variação de 
+ou- 2 cm, sendo obrigatório o respeito dessas medidas, ver desenho anexo II. 
   5.4.2-O posicionamento do motor para a Ranger com fabricação entre os anos de 1998 
e 2000, se dará pela medida da face frontal da polia do virabrequim do motor, até a face 
frontal da travessa do motor, a respectiva medida deve ser de 9 cm, podendo ter uma 
variação de + ou – 2 cm, sendo obrigatório o respeito dessas medidas, ver desenho 
anexo II. 
   5.4.3- O posicionamento do motor da S-10 se dará pela medida da face frontal da polia 
do virabrequim do motor, até a linha final traseira da face superior da travessa do motor, a 
respectiva medida deve ser de 9 cm, podendo ter uma variação de +ou- 2 cm, sendo 
obrigatório o respeito dessas medidas, ver desenho anexo II. 
   5.4.4- Para todas as marcas a altura do motor em relação ao chassi é livre. 
   5.4.5- Para todas as marcas a fixação do motor ao chassi é de livre projeto, construção 
e material a ser usado. 
   5.4.6- O posicionamento do motor para a Dakota se dará pela medida da face frontal da 
polia do virabrequim do motor, até a face da travessa do motor, a respectiva medida deve 
ser de 18 cm, podendo ter uma variação de +ou- 2 cm, sendo obrigatório o respeito 
dessas medidas, ver desenho anexo. 
   5.4.7- O posicionamento do motor para o Agrale Marruá se dará pela medida da face 
frontal da polia do virabrequim do motor até a face frontal da travessia do motor, a 
respectiva medida deve ser de 9 cm, podendo ter uma variação de + ou – 2 cm, sendo 
obrigatório o respeito destas medidas, ver desenho anexo II. 
   5.4.8- O posicionamento do motor S-10 para Ford Ranger se dará pela medida da face 
frontal da polia do virabrequim do motor até o centro de uma linha imaginária entre as 
duas pontas de eixo dianteiras, sendo esta medida de 250 mm com tolerância de + ou – 
10 mm. 
5.5- Bloco do Motor: 
   5.5.1- Os blocos permitidos são apenas os originais de fábrica. 
   5.5.2- É permitido: aplainar a face de contato com o cabeçote, o retrabalho para encaixe 
de “O Ring" e a adição de material vedador ou solda para conserto de trincas, que 
comprovadamente não afetem as formas, volumes e medidas. 
   5.5.3- É livre a retifica do diâmetro do cilindro 
   5.5.4- É permitido encamisar todos os cilindros, desde que o material seja ferro fundido. 
   5.5.5- É permitido trabalhar os dutos originais de arrefecimento e lubrificação em suas 
dimensões. 
   5.5.6- As rebarbas provenientes da fundição nos dutos e canalizações originais podem 
ser retiradas, porém sem alterar as medidas originais dos mesmos, proibido o polimento. 
5.6- Pistões: 
   5.6.1- É permitida a utilização de pistões originais ou forjados de livre procedência até 
uma medida máxima de 102,362mm (4.030 polegadas). 
   5.6.2- Os pinos de pistão são livres. 
   5.6.3- Os anéis e as ajustagens são livres, mantendo o número dos mesmos originais. 
   5.6.4- É permitido o retrabalho na cabeça do pistão, para melhor equalização do volume 
da câmara de combustão. 
5.7-Bielas: 
   5.7.1- É permitida para Ranger e Dakota utilização de bielas de material ferroso de livre 
procedência e dimensões. 
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   5.7.2- É permitido o uso de casquilhos de bielas Standard ou sobre medida de 
livre10procedência, permanecendo as características e formas originais. 
   5.7.3- É permitido embuchar a biela no alojamento do pino. 
   5.7.4- É permitido abrir um furo de lubrificação para o pino do pistão. 
   5.7.5- São livres os parafusos das bielas. 
   5.7.6- É permitida para S-10 a utilização de bielas de material ferroso de livre 
procedência, sendo deve ser mantida original a medida entre centros. 
 
 
 
5.8- Eixos de Manivelas: 
   5.8.1- É obrigatório o uso de eixo de manivela original. É proibida a adição de material e 
qualquer retrabalho nos contrapesos do eixo, exceto aqueles realizados para 
balanceamento dos mesmos. É proibido modificar o curso original dos pistões. 
   5.8.2- É permitido o uso de casquilhos de mancal Standard ou sobre medida de livre 
procedência, permanecendo as características e formas originais. 
   5.8.3- O compensador harmônico é livre. É obrigatório manter o diâmetro externo da 
ponta do eixo de manivelas sem nenhum retrabalho. 
   5.8.4- É obrigatório o uso do volante do motor original com retrabalho livre para alívio de 
peso, mantendo peso mínimo de 10 kg. 
   5.8.5- Permitido adicionar pinos guias para encaixes do volante ao virabrequim. 
5.9- Sistema de Lubrificação: 
   5.9.1- O cárter deve ser o original do veículo do tipo úmido, porém com retrabalho livre 
interno e externo. 
   5.9.2- Opcional o uso do radiador de óleo de livre procedência. 
   5.9.3- Todos os respiros de óleo devem finalizar em um reservatório. 
   5.9.4- É permitida a modificação da mola de ajuste de pressão. 
   5.9.5- Os respiros da tampa de válvulas devem ficar ligados ao reservatório. 
   5.9.6- É permitida a utilização de bomba de óleo de livre procedência desde que seja 
fixada no mesmo lugar da original. 
5.10- Cabeçote: 
   5.10.1- É obrigatório o uso do cabeçote original do motor não sendo admitido qualquer 
outro cabeçote de qualquer outro fabricante. 
   5.10.2- É permitida a adição de material vedador ou solda no cabeçote, para fechar os 
orifícios dos bicos injetores e para conserto de trincas, que comprovadamente não afetem 
sistemas, forma, medidas e dimensões originais. 
   5.10.3- É permitido equalizar o volume das 6 (seis) câmaras de combustão para efeitos 
de cálculo da taxa de compressão. 
   5.10.4- Os ângulos de assentamento das válvulas de admissão e escape são livres, 
podendo ser trabalhados até uma medida máxima de 15 mm medidos a partir da câmara 
de combustão. 
   5.10.5- Poderão ser substituídas as sedes de válvula, desde que mantendo o(s) 
diâmetro(s) de passagem original. 
   5.10.6- Não é permitido o retrabalho nos dutos. 
   5.10.7- A taxa de compressão máxima permitida é de 13:1, medido com fluido de 
cambio automático, numa bureta de 100cc, leitura na parada do fluido, sem tempo de 
espera. 
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Esta medição poderá ser feita com motor fechado ou aberto segundo a escolha do 
preparador. 
   5.10.8- É permitido aplainamento da face do cabeçote em contato com o bloco. 
   5.10.9- É permitido substituir os prisioneiros de fixação por parafusos de livre 
procedência. 
   5.10.10- É permitido para a Ford Ranger trabalhar os dutos de arrefecimento em suas 
dimensões. 
   5.10.11- Permitido o embuchamento dos guias de válvula. 
5.11- Sistemas de Válvulas: 
   5.11.1- Somente poderão ser utilizadas válvulas originais do motor, sendo livre o seu 
retrabalho. 
   5.11.2- O número, posicionamento e localização das válvulas devem permanecer no 
cabeçote como original de produção. 
   5.11.3- É livre o sistema de polia para modificar o enquadramento (timing) do eixo de 
comando de válvulas. 
   5.11.4- É livre a origem e formato das varetas de válvulas. 
   5.11.5- Só podem ser usados os balanceiros de válvulas originais do motor, sendo que 
os únicos retrabalhos permitidos são: 
      5.11.5.1- É permitido a adaptação de um parafuso com contra-porca para os 
balanceiros sem alterar a relação do balanceiro original. 
      5.11.5.2- É permitido colocar calços sob a torre do eixo dos balanceiros do motor. 
   5.11.6- É permitido o uso de tuchos hidráulicos de livre procedência sem retrabalho. 
   5.11.7- Os pratos e travas de válvulas são livres. 
   5.11.8- As molas de válvulas são livres. É permitido o uso de calços e/ou retrabalho no 
assento das mesmas no cabeçote para ajuste de altura. 
   5.11.9- É permitida a usinagem para melhor encaixe da mola de válvula. 
   5.11.10- Os ângulos de assentamento das válvulas de admissão e escapes são livres. 
   5.11.11- É permitido recuperação com solda da parte do balanceiro que contata a haste 
da válvula, mantendo a forma e raio original. 
   5.11.12- É permitido retificar as pontas das hastes de válvulas para redução do 
comprimento, mantendo-se os pontos das chavetas originais. 
5.12- Comando de Válvulas: 
   5.12.1- Somente será permitido para todas as marcas o uso de comando de válvulas 
original de cada modelo fornecido pelo fabricante. 
   5.12.2- Os comandos de válvulas deverão obrigatoriamente possuir a identificação de 
peça de reposição original do fabricante do veículo. 
   5.12.3- A identificação do comando de válvula deverá estar relacionada no catálogo de 
peças do fabricante para uso no determinado modelo de pick-up. 
5.13- Torre do balanceio: 
      A torre de balanceio deve permanecer original. 
5.14-Coletor de Admissão: 
   5.14.1- É obrigatório para a Ranger e Dakota, o uso de coletor de admissão original com 
preparação interna livre mantendo a externa original. 
   5.14.2- É obrigatório para a S10 o uso de coletor de admissão fornecido pela 
organização, com preparação interna livre mantendo a externa original, sendo permitido 
fazer furação para colocação de sensores necessários. 
   5.14.3- É permitido o faceamento do coletor para assentamento nos cabeçotes. 



                    
 

8 

 

   5.14.4- É permitido pra Ranger trabalhar internamente a TBI (corpo de borboleta) 
original para o aumento do diâmetro interno. 
   5.14.5- É permitido para S-10 retirar o defletor existente no corpo de borboleta original. 
5.15- Sistema de Escapamento: 
   5.15.1- É obrigatório a instalação do sistema de escapamento conforme regulamento 
tipo duplo, 3 cilindros em uma saída na lateral direita. 
   5.15.2- Os escapamentos devem ter as suas saídas nas laterais direita e esquerda, a 
uma medida de 95 cm no centro dos canos com uma tolerância de + ou – 2 cm em 
relação ao centro do cubo de roda dianteiro. 
   5.15.3- A abertura máxima na saia lateral de fibra para a saída do escape não poderá 
ter mais de 17 (dezessete) centímetros de largura e 10 (dez) centímetros de altura 
medidos a partir da linha final da saia. 
   5.15.4- Após a saída do escapamento 3x1 os tubos não deveram ter diâmetro superior a 
2¹/² 
   5.15.5- O conjunto de escapamento não poderá tocar o solo quando os pneus estiverem 
vazios. 
   5.15.6- Obrigatório o uso de abafador nos boxes. 
   5.15.7- Permitido o revestimento do coletor de escapamento e o escapamento com 
material isolante térmico. 
5.16- Sistema de Refrigeração: 
   5.16.1- São permitidos os fechamentos laterais, superior e inferior do radiador com o 
monobloco do veículo, com a única finalidade de melhorar a circulação de ar através do 
mesmo. O material dos referidos fechamentos é livre. 
   5.16.2- É opcional a instalação de tela protetora na frente do radiador. 
   5.16.3- É opcional o uso de ventoinha seja elétrica ou mecânica. 
   5.16.4- É opcional o uso de válvula de termostato. 
   5.16.4- Radiador: Livre. 
5.17- Módulo de injeção e ignição: 
   5.17.1- É obrigatório usar o sistema de injeção Hardware Performance. Fornecido ou 
comercializado pela Organização da Pick-Up Supercup V6 
   5.17.2- É obrigatória a permanência dos seguintes itens da injeção original: 
       5.17.2.1- TPS sensor de posição da borboleta 
       5.17.2.2- Roda fônica e seu respectivo sensor de rotação 
   5.17.3- É obrigatório para todas as marcas a instalação de 1(um) sensor de temperatura 
da água modelo MTE 4053 e o de temperatura do ar da admissão ou pressurização 
modelo MTE 5053. 
   5.17.4- É obrigatória a retirada de todo o chicote da injeção original. 
   5.17.5- É proibido ter mais que 6 (seis) bobinas.  
   5.17.6- Os cabos de vela são livres. 
   5.17.7- As velas são livres, sendo somente permitida sua utilização em sua posição 
original de cada marca. 
5.18-Válvulas injetoras:  

   5.18.1- serão fornecidos ou comercializados pelo promotor do evento. 
   5.18.2- Somente será permitido o uso da quantidade de 6 (seis) bicos injetores por pick-
up. 
   5.18.3- Em todos os modelos os bicos injetores deverão estar localizados em suas 
posições originais de fábrica. 
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   5.18.4- É proibido mudar a localização e a quantidade dos bicos injetores. 
   5.18.5- É de livre construção a flauta de combustível. 
 
ART. 6º- COMBUSTÍVEL: 

6.1- Uso obrigatório do combustível, fornecido e/ou comercializado pela organização. 

       6.1.1- É obrigatório somente o abastecimento na bomba de combustível designada 
pela organização. 
       6.1.2- É proibido adicionar qualquer tipo de aditivo ou mistura no combustível. 
       6.1.3- É de responsabilidade de cada competidor prever um remanescente de no 
mínimo 1 (um) litro de combustível, no tanque de combustível, ao final do treino 
classificatório e da prova, para as amostras de combustível que serão recolhidas a critério 
do Comissário Técnico para análise posterior. 
6.2- Tanque de combustível: 

   6.2.1-É obrigatório somente a utilização do tanque de combustível Homologado e 
comercializado pela categoria. 
   6.2.2- É proibido fazer qualquer tipo de alteração no tanque de combustível. 
   6.2.3- O posicionamento do tanque de combustível deverá ser perpendicular em relação 
ao chassi, e deverá estar fixado entre a parede divisória traseira da cabine e o eixo 
traseiro. 
   6.2.4- É livre a fabricação do suporte para o tanque de combustível, sendo obrigatório 
que a travessa seja de cantoneira de aço ASTM-A-36, com no mínimo 50 x 4,5 mm de 
espessura e o uso de dois cintos de aço ASTM-A-36 com no mínimo 40 x 3 mm de 
espessura. 
   6.2.5- Somente poderão ser usados os tambores de reabastecimento e bocais 
homologados e/ou fornecidos pela organização, sendo proibido o uso de qualquer 
trabalho ou retrabalho. 
   6.2.6- É livre o material e sistema de fixação dos bocais de abastecimento. 
   6.2.7- É obrigatório o uso dos bocais de abastecimento em ambos os lados das pick-
ups. 
   6.2.8- Os bocais de abastecimento deverão estar posicionados entre a cabine e o eixo 
traseiro, sendo obrigatório seu posicionamento na parte superior da caçamba (tampão), 
podendo ficar no máximo até 15 cm acima da linha da parte superior da caçamba. 
6.3- Bomba de combustível e tubulações: 

   6.3.1- É livre a procedência, vazão e quantidades de bombas elétricas de combustível, 
podendo cada uma delas ter uma saída de alimentação do tanque, porem deve existir 
apenas uma linha pressão de combustível e uma linha de retorno que seja conectada ao 
motor. 
   6.3.2- Todas as tubulações de combustível entre o tanque e o motor devem estar 
localizadas e instaladas de modo a facilitar a vistoria técnica. 
   6.3.3- É proibida a passagem de qualquer tubulação contendo combustível pelo Cockpit. 
   6.3.4- As mangueiras deverão ser de material próprio para suportar combustível e no 
mínimo 10 kg de pressão, sendo proibido o uso de mangueiras plásticas. 
   6.3.5- É obrigatório o uso de no mínimo 1(um) Regulador de pressão de combustível na 
linha de alimentação do motor, sendo que é proibido o uso de Reguladores de pressão do 
tipo “HPI”. 
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ART. 7º- SISTEMA ELÉTRICO: 

7.1- Motor de partida: 
       Obrigatório o uso do motor de partida original, sem nenhum retrabalho. Os pontos de 
fixação do motor de partida ao motor devem permanecer inalterados em relação ao 
original.  
7.2- Bateria: A marca e capacidade da bateria e livre. Deve estar firmemente fixada e 
coberta para evitar qualquer perda de fluído ou curto circuito, mesmo que seja bateria 
selada. 
7.3- Velas: livres. 
7.4- Cabos de Velas: livres. 
7.5- Alternador e regulador de voltagem: É obrigatório o uso de alternador que deverá 
desempenhar sua função original não sendo permitido nenhum tipo de dispositivo manual 
ou automático que altere ou desligue a carga do alternador. Deverá permanecer no local 
originalmente instalado. 
7.6- Cabos e fios: Indicado usar cabos com especificação anti-chamas. É recomendável o 
uso de material que atenda ou suporte as especificações da indústria aeronáutica. 
7.7- Limpador de para-brisas. O sistema deve permanecer conforme sua originalidade e 
funcionamento. Permitida a instalação de sistema para lavar o para brisa.  
   7.7.1- É permitida a utilização de desembaçadores de vidros e ventiladores. 
7.8- Iluminação: 
   7.8.1- É obrigatório o uso de faróis originais de cada marca sendo todos de 
revestimentos de plástico tendo funções de luz alta e baixa de posicionamentos 
operacionais. 
   7.8.2- As lanternas traseiras devem ser mantidas como original de produção e em 
funcionamento para as luzes de chuva. Paralelamente às lanternas traseiras originais, 
todos os veículos terão que estar com Brakelight original em pleno funcionamento. 
   7.8.3- As luzes de alerta devem funcionar em qualquer momento do evento, com 
controle de acionamento no interior do habitáculo do piloto. 
   7.8.4- Luzes de freio: Devem funcionar pelo menos dois focos de cor vermelha na 
traseira do veículo em qualquer momento da competição. Proibido o uso de chave para 
ligar e desligar luzes de freio. 
  
ART. 8º- TRANSMISSÃO: 

8.1- Caixa de Câmbio: 
   8.1.1- Obrigatório o uso do câmbio original do veículo sem qualquer modificação ou 
retrabalho interno. 
       8.1.1.1- Para o Agrale Marruá e Ford Ranger quando com motor S-10, é obrigatório o 
uso do cambio original da Chevrolet (S-10) sem qualquer modificação ou retrabalho 
interno  
   8.1.2- A torre de alavanca do câmbio poderá ser modificada de livre projeto e 
construção. 
   8.1.3- A alavanca do câmbio é livre. 
   8.1.4- É obrigatório o uso de um recipiente recuperador de óleo no respiro da caixa de 
marchas 
   8.1.5- Livre o uso de radiador de óleo. 
8.2- Embreagem: 
   8.2.1- E obrigatório o uso da embreagem homologada pela categoria. 
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   8.2.2- O sistema de acionamento de embreagem é livre. 
8.3- Relação de Marchas: 
Somente poderão ser utilizadas as relações de marchas a seguir: 
      

MODELO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

RANGER 3,40 2,05 1,31 1,00 0,79 

RANGER/ S-10 3,49 2,16 1,40 1,00 0,78 

S-10 3,49 2,16 1,40 1,00 0,78 

DAKOTA 3,83 2,33 1,44 1,00 0,79 

MARRUÁ 3,49 2,16 1,40 1,00 0,78 

       Todos os carros devem possuir uma marcha ré operacional, que possa ser acionada, 
a qualquer momento, pelo piloto normalmente sentado.  
8.4- Eixo Cardan: 
   8.4.1- É livre para todas as marcas a utilização de qualquer modelo/ano de eixo cardam 
da marca. 
   8.4.2- É livre o uso de cardam de alumínio. 
   8.4.3- Permitido alterar o comprimento da arvore de transmissão para fins de acerto da 
distancia entre eixos 
   8.4.4- As juntas são livres da mesma forma que o sistema de fixação da árvore. 
   8.4.5-É obrigatório o uso de no mínimo 1 (uma) abraçadeira de aço de no mínimo 50 
mm de largura e 5 mm de espessura, firmemente fixada ao monobloco do veículo, que 
fiquem em volta da árvore de transmissão colocadas de forma a evitar sua queda, em 
caso de ruptura das juntas de união com o câmbio, diferencial ou outra seção da árvore. 
       8.4.5.1-É permitida a substituição da cinta por corrente de aço com espessura de elo 
de no mínimo 4 mm. . 
8.5- Diferencial: 
   8.5.1- É obrigatório o uso das carcaças originais não podendo ser aliviadas. Unicamente 
pode ser utilizada a relação final de fábrica conforme tabela. É permitido o uso de 
blocante pastilhado. 

MODELO RELAÇÃO DENTES 

RANGER 3,73 41/11 

S-10 3,73 41/11 

DAKOTA 3,55 39/11 

MARRUÁ 3,73 41/11 

 
   8.5.2- É permitida, a substituição de peças originais, por outras fornecidas pelo mercado 
de reposição. 
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   8.5.3- É obrigatória a adaptação de um respiro para óleo do diferencial, que deverá 
estar dirigido a um reservatório com capacidade mínima de 1 litro. 
   8.5.4- É livre o uso de radiador e bomba para a refrigeração do óleo do diferencial. 
   8.5.5- Opcional o uso de tomada de ar para refrigeração do diferencial. Quando usada, 
não deve ultrapassar as medidas externas do kit de carenagem homologado e, só 
poderão ser colocados 20 (vinte) centímetros acima da linha final da saia. 
8.6- Semi - Eixos: 
É obrigatório o uso de semi-eixos originais dos veículos. Para o Agrale Marruá é 
obrigatório o uso de semi-eixos originais da Chevrolet (S-10). 
 
ART.9º- SUSPENSÃO: 

9.1- Dianteira: 

   9.1.1- Os pontos de fixação das balanças de suspensão não podem ser alterados. 
   9.1.2- Os pontos de fixação das balanças de suspensão na travessa do veículo não 
podem ser alterados, podendo os mesmos ser reforçados, mas não mudados de posição. 
   9.1.3- Os suportes de suspensão (agregados) devem ter seus pontos de fixações 
originais de fábrica, podendo os mesmos serem reforçados. 
   9.1.4- A inclinação da travessa dianteira deve permanecer como originalmente fornecida 
pelo fabricante. 
   9.1.5- È permitida em toda a suspensão dianteira e traseira uso de buchas tipo tecnil ou 
nylon, sendo as mesmas de livre procedência e material. 
   9.1.6- É obrigatório o uso de balanças de suspensão originais dos veículos, no caso da 
Ranger, os I-beans utilizados podem ser trocados, porém seus pontos de fixação à 
travessa da manga de eixo e dimensões devem permanecer como originalmente 
fornecidos pelo fabricante do veículo. 
   9.1.7- É permitido o retrabalho na bandeja da S-10 para acerto de cambagem, porem 
mantendo-se a fixação e o pivô no sistema original. 
   9.1.8- É permitido, retrabalhar o conjunto montante da suspensão dianteira da Ranger, 
na sua parte superior onde fixa o pivô do braço oscilante superior para seu rebaixamento. 
   9.1.9- Barra estabilizadora dianteira: 
       9.1.9.1- É opcional o uso da barra estabilizadora dianteira. 
       9.1.9.2- Os pontos de fixação da barra estabilizadora em relação ao chassi, bem 
como seus sistemas, devem continuar como fornecidos de origem do veículo. 
       9.1.9.3-O tirante da barra estabilizadora, bem como seu sistema deve continuar como 
fornecido originalmente em cada marca, sendo livre seu ponto de fixação na bandeja. 
       9.1.9.4- Permitido o retrabalho das extremidades dos tirantes para permitir a sua 
regulagem. 
       9.1.9.5- É livre qualquer sistema de regulagem. 
   9.1.10- Mangas de eixo: 
          É obrigatório o uso de mangas de eixo originais dos veículos podendo haver 
retrabalho para melhor desenvolvimento e performance do veículo.  
9.2- Traseira: 
É livre o projeto, construção, material e sistema a ser usado na suspensão traseira e 
fixação do eixo traseiro. 
9.3-Amortecedores 

   9.3.1- É permitido o uso de amortecedores Koni ou originais com livre retrabalho interno.  
   9.3.2- São livres os pontos de fixação dos amortecedores. 
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   9.3.3- É permitido o uso de molas nos amortecedores. 
9.4- Molas 

   9.4.1- É livre a origem, material e pré-carga das molas. 
   9.4.2- São livres os sistemas de fixações das molas. 
9.5-Cubos de roda: 
           Obrigatória a utilização dos cubos originais, podendo apenas sofrer modificações 
para adaptação dos prisioneiros de roda (aço) e discos de freios de forma a garantir 
melhor fixação da roda ao cubo. Havendo modificações serão informados em adendo. 
 
ART.10º- SISTEMA DE DIREÇÃO: 

   10.1 - É obrigatório o uso de bomba de direção elétrica da Mercedes Benz (Classe A) 
   10.2- O sistema de força da bomba elétrica é livre. 
   10.3- É permitido trabalhar e reforçar o braço auxiliar desde que mantenha a posição 
original. 
   10.4-Ponteiras externas: pode ser colocado um uniball para realizar regulagem de 
"bump stering" de livre projeto e construção. 
   10.5- A árvore de coluna de direção é livre, bem como seu sistema de fixação ao 
monobloco. 
 
ART.11º- RODAS E PNEUS: 

11.1- Rodas: aro 18 pol. 
   11.1.1- É obrigatório o uso das rodas homologadas/comercializadas pela categoria. 
   11.1.2- É livre qualquer tipo de controle de pressão dos pneus. Permitido válvulas 
reguladoras de pressão. 
   11.1.3- Liberado o uso de alargadores de bitola tendo no Maximo espessura de 30 mm. 
11.2- Pneus: É obrigatório o uso da marca NA CARRERA ,homologada pela categoria 
que serão fornecidos/comercializados pelo promotor do evento. 
   11.2.1- Medidas: Slick:      26.3 x 10x18   
                             Chuva:      26.3 x 10x18 
   11.2.2- Dianteiros e traseiros com mesma medida. 
   11.2.3- As rodas devem estar cobertas por completo pelos paralamas do veículo. 
11.3-Lacres dos Pneus: 
   11.3.1- É obrigatório o lacre dos pneus pelos comissários técnicos da referida etapa. 
   11.3.2- É obrigatório no treino classificatório e corrida o uso dos pneus lacrados pelos 
comissários técnicos. 
   11.3.3 Máximo de seis (6) jogos sendo: Dois jogos novos e quatro usados estes usados 
lacrado das etapas anteriores deste carro. 
       11.3.3.1-Caso uma etapa transcorra em condição de chuva e os pneus “slicks” 
lacrados não sejam utilizados, os mesmos poderão ser lacrados para o evento seguinte 
na condição de pneus novos.  Serão lacrados dois jogos de pneus de chuva por evento. 
       11.3.3.2- Qualquer necessidade de substituição de pneus lacrados de chuva, por 
motivo de furo, deverá ser solicitada por escrito aos comissários técnicos.  
   11.3.4- A montagem e balanceamento dos pneus deverão ser feitas, obrigatoriamente, 
no local determinado pelo fornecedor dos pneus.  
   11.3.5- Os pneus slicks e de chuva deverão atender integralmente a especificação e o 
dimensional do fornecedor oficial da categoria, que constará em documento expedido pela 
Empresa Promotora. 
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   11.3.6- Permitido nitrogênio ou outro gás para inflar pneus.  
   11.3.7- Livre manta de aquecimento de pneus. 
   11.3.8- É permitido o uso de macaco pneumático. 
   11.3.9- Procedimento de Controle de Pneus:  
                a) Todos os pneus utilizados durante o evento serão lacrados com a 
identificação da etapa. Esta lacração será realizada em local e horário determinado 
através do Regulamento Particular da Prova.  
                b) Durante a Vistoria Técnica inicial, cada competidor deverá apresentar todos 
os seus pneus que serão lacrados para o evento.  Os pneus não lacrados durante a 
Vistoria Técnica inicial, unicamente poderão ser lacrados, em outro momento, através de 
solicitação por escrito, que será analisado pelos Comissários Desportivos do Evento.  
                c) A qualquer momento do evento, os pneus lacrados poderão ser requisitados 
pelos comissários para nova vistoria ou para ficarem em parque fechado.  
                d) Controles de Pressão e de Temperatura dos pneus: O Fabricante dos pneus 
tem o direito de medir a pressão e a temperatura dos pneus a qualquer momento do 
evento. Caso este procedimento seja necessário durante o parque fechado, os 
responsáveis pela medição deverão solicitar ao Comissário Técnico a autorização.  
 
 
 
ART.º 12- FREIOS: 
12.1-Todos os carros devem possuir um sistema de freios com o mínimo de 2 (dois) 
circuitos separados que sejam operados pelo mesmo pedal. O sistema deve ser projetado 
para que em caso de falha ou perda em um circuito, o pedal ainda continue operante em 
pelo menos 2 (duas) rodas. 
12.2-É proibido o uso de sistema ABS de freios. 
12.3-Pode ser retirado total ou parcial o sistema de freio de estacionamento. 
12.4- Pinças de Freio: 
   12.4.1- É obrigatório para todas as marcas o uso da pinça de freio da marca WILWOOD 
modelo GN III número do catalogo 120-3030 - FS, 120-3031-FS nas rodas dianteiras. 
   12.4.2- Nas rodas traseiras é obrigatório para todas as marcas o uso das pinças de freio 
dianteiras originais de cada marca. 
   12.4.3- É obrigatório o uso da pinça de freio dianteira original no eixo traseiro. 
   12.4.5- É proibido o uso de mais de uma pinça de freio em cada roda. 
   12.4.6- É permitido soldar o suporte das pinças de freio nas mangas de eixo. 
12.5-Pastilhas de Freio: É obrigatório o uso das pastilhas de freio homologadas pela 
organização. 
12.6- Discos de Freios: 
   12.6.1- É obrigatório para todas as marcas o uso dos discos de freio de marca 
homologada pela organização do evento. 
   12.6.1- É proibido efetuar qualquer tipo de alteração nos discos de freio. 
12.7- Cilindros Mestres: Livres. Caso os reservatórios de fluído de freios estejam 
localizados no interior do cockpit, os mesmos devem possuir um sistema de fechamento a 
prova de perda e/ou aberturas acidentais, mesmo com o veículo em posição invertida. 
12.8- Refrigeração de freios: 
   12.8.1- Somente seremos permitidas a utilização das tomadas de ar já existentes no Kit 
de fibra Homologado, sendo proibido aumentar, fechar ou fazer novas entradas de ar. 
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   12.8.2- É livre o material, diâmetro e quantidades das mangueiras para a captação de 
ar. 
   12.8.3- As mangueiras de captação de ar não podem ultrapassar a linha externa do 
veiculo. 
   12.8.4- É livre o direcionamento do fluxo de ar captado pelas mangueiras das tomadas 
de ar. 
   12.8.5- Os protetores dos discos de freio podem ser retirados ou modificados para 
encaixe das mangueiras de ar. 
 
ART. 13º- PESO: 
13.1- Procedimento de pesagem: Os veículos serão pesados nas condições que 
chegarem ao parque fechado com o piloto e seu equipamento a bordo 
13.2- Balança: O equipamento oficial de pesagem da prova é o único cujas medições 
serão consideradas válidas e os resultados obtidos são inapeláveis 
13.3- Pesos: 
FORD RANGER                                              1.100 Kg 
FORD RANGER MOTOR S-10                       1.300 Kg 
CHEVROLET S-10                                          1.100 Kg 
CHRYSKER DAKOTA                                     1.100 Kg 
AGRALE MARRUÁ                                         1.100 Kg 
13.4- Lastros: Caso o veículo necessitar de adição de peso, esta deverá ser feita 
utilizando lastro de chumbo ou aço em blocos sólidos. Este lastro deverá ser preso no 
assoalho do habitáculo do veículo, com no mínimo dois parafusos de aço 8.8 de 10,0 mm 
de diâmetro mínimo com porca e contra porca e utilizando chapa de reforço tipo 
sanduíche em local visível e de tal forma que permita uma lacração efetiva pela Comissão 
Técnica. 
 
ART.14º- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 

14.1- Extintores de Incêndio: 
Todos os carros deverão possuir no mínimo 2 (dois) extintores sendo um de pó químico 
com 4 (quatro) kg. E o outro extintor com CO2 4 kg. Pode ser utilizado um único extintor 
desde que seja dividido internamente para cumprir com as seguintes determinações 
especificadas. 
   14.1.1- Informações nas etiquetas dos extintores: 
      - Capacidade 
      - Tipo de extintor 
      - Peso ou volume do extintor 
      - Data da qual o extintor deve ficar verificado, a qual não pode ser além de 1 (um) ano 
após a data de recarga ou da última verificação. 
   14.1.2- Tempo de Descarga: 
       - Cockpit - 10 segundos mínimo / 40 segundos máximo 
       - Motor - 30 segundos mínimo / 80 segundos máximo 
       - No caso de utilizar duas garrafas, ambas devem ser disparadas de forma 
simultânea. 
   14.1.3- É permitido qualquer sistema de disparo que possua fonte de energia própria 
desde que seja possível acionar os extintores no caso de todos os sistemas elétricos do 
veículo falhar. 
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   14.1.4- O piloto pode disparar todos os extintores manualmente quando estiver sentado 
normalmente, com os cintos de segurança atados e o volante de dirigir em posição. 
Possam este disparador externo deve estar marcado com a letra "E" vermelha em um 
círculo branco de 100 mm de diâmetro com borda vermelha. 
   14.1.5- O sistema deve trabalhar em qualquer posição, mesmo com o veículo em 
posição invertida. 
    14.1.6- Os bicos dos extintores devem ser instalados de forma que não apontem 
diretamente ao piloto, sendo uma linha diretamente no cofre do motor e outra direcionado 
no tanque de combustível. 
    14.1.7- Todas as garrafas dos extintores devem estar adequadamente protegidas 
dentro do cockpit. Em todos os casos as montagens das garrafas devem resistir 
desacelerações de 25 g'. 
14.2- Recuperador de óleo: 
Obrigatório respira do excesso de óleo do motor. Este respiro deve finalizar em um 
reservatório de dois (dois) litros de capacidade mínima. Este reservatório pode ser 
utilizado também pelo respiro do óleo da caixa de mudanças de marchas e do diferencial. 
Nenhuma parte que contenha óleo pode estar situada atrás das rodas traseiras. 
14.3- Paredes Antifogo: 
O compartimento do motor deve estar separado do habitáculo unicamente por paredes 
divisórias, de livre construção, que e obrigatório ser revestida com material térmico ou 
anti-chamas. 
14.4- Chave Geral : 
   14.4.1- É obrigatório o uso uma chave geral de corte localizada no painel, que o piloto, 
mesmo sentado e com o cinto de segurança atado, possa desligar.   
   14.4.2-. Será também, obrigatório, uma chave geral de corte na parte externa Deverá 
estar situada na lateral direita do veiculo que em caso de incêndio os socorristas possam 
acionar pelo lado de fora. 
 Ambas as chaves deverão desligar todo sistema elétrico. 
14.5- Espelhos Retrovisores: 
Todos os veículos deverão ter no mínimo 3 (três) espelhos retrovisores de forma que o 
piloto sentado tenha visibilidade para trás do veiculo sendo os de fora originais de cada 
marca e modelo não descaracterizando o veiculo. 
14.6- Banco do Piloto: 
   14.6.1- Será obrigatória a utilização de bancos homologados e dentro do prazo de 
validade. 
   14.6.2- O banco deverá estar fixado ao assoalho do veículo através de no mínimo 4 
(quatro) parafusos com no mínimo 8 mm de diâmetro, 2 (dois) na parte frontal do banco e 
2 (dois) na parte traseira do mesmo, cada parafuso deve possuir duas placas ou arruelas 
com no mínimo 20 cm² de área cada uma com espessura de no mínimo 3 (três) mm, 
sendo colocada uma por cima do assoalho e outra por baixo. 
   14.6.3- A posição transversal do banco do piloto em relação ao eixo do veiculo deve 
permanecer na posição original do veiculo. 
   14.6.4- O posicionamento longitudinal do banco do piloto é livre. 
   14.6.5- O cockpit deve ser construído de forma que o tempo máximo para o piloto sair 
dele desde seu posicionamento normal, não exceda a 8 (oito) segundos e utilizando a 
porta direita não exceda a 10 (dez) segundos, em ambos os casos utilizando seu 
equipamento de competição completo, o tempo será calculado a partir do momento que o 
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piloto solte o cinto de segurança, e o volante de dirigir na posição mais conveniente 
possível, e as portas fechadas. 
14.7- Volante de direção: 
O volante deve estar equipado com um mecanismo de engate rápido. 
14.8 - Cintos de Segurança: 
São obrigatórios os cintos de segurança de 5 (cinco) pontos ou 6 (seis) pontos, com 
largura mínima de 75 mm. Os mesmos devem estar devidamente homologados e dentro 
do seu prazo de vencimento. Devem estar firmemente presos os do peitoral superior fixos 
na parte de trás da gaiola de segurança. 
14.9- Anel para Reboque: 
   14.9.1-Todos os carros devem ser equipados com 2 (dois) cabos ou ganchos para 
reboques, localizados 1 (um) na parte frontal e 1 (um) na traseira do veículo e devem ser 
operacionais a qualquer momento do evento. 
   14.9.2- Os cabos ou ganchos devem estar claramente visíveis e pintados em cores de 
destaque. 
14.10- Vidros: 
   14.10.1- É obrigatório o uso de para-brisa laminado de livre procedência. 
   14.10.2- É permitido o uso de travas para fixação do mesmo. 
   14.10.4- O vidro traseiro e os laterais devem ser retirados e substituídos por acrílico 
transparente. 
   14.10.5- É obrigatório o uso de acrílico nas portas. 
   14.10.5- É proibida a utilização de para-brisa trincado. 
14.11-Gaiola de segurança (santo-antônio): 

As estruturas anticapotagem devem permanecer como construção fornecida, não 
podendo ser alteradas. 
 
ART.15º- INFORMAÇÕES GERAIS: 
15.1- As pick-ups deverão se apresentar com aspecto condizente com o evento. Não 
serão aceitos pick-ups com pintura externa precária 
15.2- Não será permitido sistema de telemetria online. 
15.3- Permitido o uso de sistemas de aquisição de dados, desde que não tenham 
interligação com o Box on line 
15.4- É permitida a cronometragem automática dos carros. 
15.5- É permitida a comunicação via rádio de pilotos com sua equipe. 
15.6- Concordâncias ao Regulamento  
Todos os veículos inscritos no Campeonato de Pick- Up Super Cup V6 devem cumprir 
com esta regulamentação técnica em sua totalidade, a todo e qualquer momento do 
evento, como também devem estar montados e operados, seguindo a Ficha de 
Homologação e Regulamento Técnico, elaborados pelo organizador do evento.  
15.7- É proibido qualquer modificação, remoção ou acréscimo de material ou partes, que 
não seja especificamente permitida através deste regulamento. 
15.8- É dever de cada Piloto e/ou Equipe provar aos Comissários Técnicos e Desportivos, 
que seu veículo cumpre com estas regulamentações integralmente, durante todo evento. 
15.9- Todas as reposições de peças referente no regulamento deverão ser adquiridas 
junto aos fornecedores e ao promotor do Evento caso necessárias. 
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NORMAS GERAIS - CASO DE DÚVIDA: 
Nos casos de dúvida ou omissão destes regulamentos, prevalecerá a interpretação 
técnica conforme regulamentação nacional e internacional. 
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ARTIGO 16: APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. O presente regulamento técnico foi 
confeccionado pelo promotor do evento, conferido e homologado pelos presidentes 
das Federações Gaúcha e Paranaense de Automobilismo. 
 
 
 

                                                                  Porto Alegre, 12 de Novembro de 2018 
 
 
 
 
 
_______________________________              ____________________________ 
 
                Carlos de Deus                                                    Rubens Gatti 
  
              Presidente da FGA                                             Presidente da FPRA                                                              
 
                                                                                


