
PROCEDIMENTO DE VISTORIA CATEGORIA STOCK 10,5  

 

1. CHASSI  
Será adotada a vistoria e lacre do chassi, utilizando o lacre da organização.  

O piloto deve estar atento a qualquer dano ao lacre, comunicando a 

organização caso aconteça.  

 

2. Relação interna.  
 

Para um evento saudável e competitivo, cada piloto deve informar a 

organização a relação interna do seu carro,  

Os padrões do mercado estão entre 1,7 e 2,0. Cabendo ao piloto informar a 

organização o número para que a relação final seja calculada.  

 

OBS* A violação desse termo poderá desclassificar o piloto do campeonato. 

 

3. Relação móvel.  
 

O piloto deve montar a relação que deve ser no mínimo 4,3 podendo ser maior.  

Não haverá tolerância para valores menores:  

Por exemplo 4,29999 não será aceito. 

 

A vistoria desse ponto deverá ser clara e tanto a coroa quanto o pinhão deverá 

ter seu número gravado de fábrica no próprio plástico. Não sendo aceito 

escritas de caneta, etiquetas ou similares.  

 

4. ESC (controlador de velocidade) 

O ESC a ser utilizado é o XR10 JUSTOCK ZERO TIMING, com o firmware  
 

V1.20k_NoTiming. (Podendo ser alterado caso haja algum update)  

 

 

 

5. Motor  
 

Será utilizado o motor  

 
Justock 3650 FTM 10.5/G2.1 



Rotor:  código 30820007. 
 
Será inspecionado o motor, rotor.  
 
OBS***Todos os motores serão verificados no CHECKER quanto ao timing 
devendo todos os motores estar na faixa de 40 ± 2° na média final. Cabendo 
ao piloto ser responsável por estar dentro deste valor.  
 
 

6. Procedimento de vistoria  
 
Chassi: conforme regulamento vigente:  
 
Relação interna: Será de extrema importância que o piloto saiba e comunique a 
organização o valor para que seja feito os cálculos finais.  
Junto com o registro do chassi a relação poderá ser lacrada para uma fácil 
inspeção da organização  
 
Relação móvel: Conforme falado no item 3. A relação deverá estar gravada o 
número para que a organização vistorie de forma clara.  
Será lacrada para uma fácil inspeção.  
 
ESC: a verificação do firmware do ESC será feita por inspeção dos LEDS, de 
acordo com o manual do fabricante  
 
Obs.**** cabo de sensor, o piloto deve ser responsável pela correta instalação 
e verificação do estado de funcionamento, uma vez que caso o cabo solte ou se 
danifique o conjunto não está apto a identificar, assim, liberando mais potência 
e rotação ao motor, desta forma o piloto será impedido de correr prova 
tomada ou treino.  
 
 
Motor: inspeção visual do lacre:  
 
 
INSPEÇÃO PRÉ TECNICA (ELETRONICA)  
 
Conforme todos os itens serão lacrados, a inspeção será visual para uma 
agilidade no evento.  
 
INSPEÇÃO POS pista.  
 
Serão inspecionados os 3 primeiros colocados podendo haver mais 
inspecionados caso a organização queira, serão verificados todos os itens 
descritos e adicionaremos um teste de RPM. Será utilizado um tacômetro de 
encosto  
 



O teste será feito diretamente no eixo com o carro suspenso e apoiado na 
mesa 
O valor de rpm para a relação mínima de 4,3 gira em torno de 4650rpm 
podendo variar ±100 RPM na média.  
 
Os picos iniciais podem ser mais altos por conta da inercia do carro, mas no 
geral após 10s de medição a média fica dentro do esperado.  
 

  
Na inspeção final o piloto deverá estar ciente que o rádio deverá estar sem 
qualquer regulagem de EPA abaixo de 100% no canal de aceleração assim como 
o D/R Dual Rate, podendo acompanhar todo o processo.  
 
 
OBS***** A INSPEÇÃO PODERÁ SER FEITA EM QUALQUER CARRO E A 
QUALQUER MOMENTO DO EVENTO.  
 
 
TODOS OS EQUIPAMENTOS SERAM DISPONIBILIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DOS 
PILOTOS EM TODO O DECORRER DO EVENTO  
 
 
 

 
 

 
 

 

  

  

 
 


