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RegulamentoFebarcCategoria1/8GT.

Paraserlidoem conjuntocom asRegrasGeraisparaCampeonatosMundiaisIFMAR.AclasseGT
estásetornandocadavezmaispopularnomundotodo,noentanto,devemosevitarqueestaclasse
sejacomparadacom aclassemaisantigaemaisrápida,1/8th.Istoéumaalternativaparaotipo1/8
com algumasrestrições,oquesignificaquenuncaserátãorápidoquanto etaisrestriçõesdevem
serprotegidas.Qualquermudançadevesercuidadosamenteavaliada,porquepodeafetaraclasse
em geral.

Essaclasseébaseadaem algunsacordosprincipais:1)Odesignbásicovem docarrodeoff-road
com eixosmotrizes;2)osmotoressãolimitados,assim comoonúmerodeportasetempo/tempo
mínimodequalificação;3)oscarrosdevem serreconhecidos comooscarrosquesãovistosem
pistas,usandoasregrasGBS,quenãoterãosempreomelhordesempenho.
Esseéoconjuntocompletederegrasdepoisdaexperiênciaem BuenosAires/Homestead.Em
Buenos99%dospilotesusaram amesmabolha.Pensoqueexistem 5ou6diferentesversões,mas
todastem omesmo“Design”.Noentanto,omeiocomoéfeitonãointerferenaclasse,porissoé
importantequetenham bolhasquesejam reconhecidas.GBSprecisam serusadasoquantoantes
porterum bom númerodebolhasdisponíveis,mastambém percebemosonúmerodebolhasque
nãoestãodeacordocom asmedidasatuais.NossasregrasGBStambém significam quenem todos
oscarrosGTpodem serusados.Anexeialgumasimagensdebolhasqueem minhaopinião
representam aclasse.

EunãoseiseestãodentrodoslimitesGBS,maspelomenosseparecem com umabolharealdeGT.
SeapropostaGBSatualforumaexceçãoissoquerdizerqueum númerodebolhasnãopoderãoser
usadasnoseventosIFMAR,noentanto,oestoquepoderáservendidoeusadodentrodeum anopor
outrostiposdecarros.Issotambém podesignificarquealgunsGTexóticosnuncafarãoGBSno
futuro.Aprincipaldiferençaéamedição“E”noGBS,quepassoude6mm para12mm.Atualmente,
há uma série de pequenas regras para os motores.Queremos controlaro RPM/tempo de
funcionamentoparaevitarumapreparaçãoexcessiva.Nóspodemosfazerissomedindootempoda
portadeescapeousomenteadaptandoaduraçãodabateriaparaum tempoquenãonecessitede
abastecimento.Medirotemponãoéfácil,significaaomenostiraromotoretc.
L
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ÉobrigatórioousodecaixaINS,com ousem tuboextraangular.Com umaalturade155mm no
mínimo,amaioriadascaixasINScabem sobabolha.Olhandoparaotubodeescapedosilenciador,
existem algumas soluções.Trazero silenciadorpara fora,usaruma “trombeta”lexan ou
simplesmentenada.Amaioriadospilotosmaisrápidosem BuenosAiresnãousounadaeoóleo
dentrodabolhanãocausoutantosproblemas.Nãoécomonospneusdeespuma.Outrassoluções
com um tubode"borracha"éproibido noescapamentoparecem fazermaisruído(mudançasde
ruído,massópoderiaserafrequência)eterseuefeitonoajuste.

Quantoàalturadoaerofóliousadoem BuenosAires,foi10mm acimado“teto”(verdesenhopara
medição).Issofuncionabem eéumaboaalternativacom bolhasdeestiloGBS.Nostambém temos

vistoqueamaioriadoscarrosestáusando7“hastes”desustentação,dosquais5passam pela
bolhaesãopresoscom um clipe.
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Oprojetodaembreagem precisadeumadescriçãomelhor.OtipoCentaxéproibido,noentanto,um
designondeapeçadeajustedamolafazum movimentoaxialeassapatasdaembreagem apenas
semovem radialdeveserpermitido.Embreagenspadrãode2,3ou4sapatascomoasqueusam em
off-roadcom sapatasdeembreagem dealumíniosãomuitovulneráveisdevidoaopesodocarroe
precisam diariamentedemanutençãoousubstituição.

Esseconjuntoderegrasparaestaclasseconsisteem 5partes:
1)normastécnicas,descrevendoasmedidas,pesoecaracterísticastécnicasdoscarros;
2)Regrasdomotor,especificandoovolumedomotoreespecificaçõesinternas;
3)Regrasdabolha,incluindoespecificaçõesGBS;
4)Formatodacorrida,especificandoasregrasdacorrida,combustívelcontroladoepneus;5)regras

gerais,organização,horáriosdetalhados,explicações;6)Oficiais/Referências.

NORMASTÉCNICAS
Oprincípiobásicoparaestaclasseéousodecarrosoff-roade/oupeçasoff-road,emboranão
possamosproibirousodeum únicocarroprojetadoparaGTnofuturo.Chassidefibradecarbono
nãoépermitido.Afrentedochassisdeveterumainclinaçãode30mm eosbraçosdesuspensão
inferioresdevem sermontadosnoinício.A frentedochassisdevecomeçarem um pontode
referênciaapartirdopontomédiodacaixadecâmbio(ouengrenagem principal),mínimo100mm /
máximo230mm.
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Eixosdetransmissãodevem serusadosaoredordochassis.Todososeixosdetransmissãodevem
serfeitosdeaço(sem pesomateriaiscomoalumíniooutitânio).Sistemadefreio:Máximode2
sistemasdefreionoeixodetransmissãocentral/frenagem centralapenasnacoroa(rodadentada).
Apenasfreiosmecânicospadrão são permitidos.Atédoisdiscosdefreio são permitidosem
qualquerlugarnoeixodetransmissãocentral.Osfreiosnãopodem estarlocalizadosnoseixos
externos.Não são permitidosone-way,travamento do tipo “torção”ou diferenciaisajustáveis
externamente.Osdiferenciaiscom engrenagensdianteirasetraseirassópodem serajustadoscom
ousodeóleosàbasedesilicone.Nãosãopermitidosdiferenciaisdecentro,deesfera,apenas
diferenciaisdeengrenagem.Osdiferenciaisdianteirosetraseirosdevem seridênticos.Nãosão
permitidosunderdriveouoverdrivedianteirooutraseiro.Odiferencialtraseirodeveser"àprovade
dedo",portantodeveserpelomenosparcialmentecobertonocasodeum diferencialaberto.A
relaçãodetransmissãofinaldianteiraetraseiradeveseramesma.

Dimensõesgeraisdochassi:

Altura:mínimode155,0mm com placadochassiem blocosde20mm.
Distânciaentreeixos:entre320-379mm
Comprimentomáximo:590mm
Larguramáxima:310,0mm,incluindorodas,eixoseporcas.

Obumperdeveserfeitodematerialde"espuma"flexívelcom todoscantosebordasarredondados.
Ocontornodobumperseguiráocontornodocorpo.Obumpernãopodeseprojetarnafrentedo
corpo.Dimensõesmínimasde200x20mm (altura).Devehaverum mínimodematerialdeespuma
de20mm disponívelparaabsorverqualquerimpacto.

Acapacidademáximadotanquedecombustívelé150ccnomáximo,incluindotodosostubos
internos.Aembreagem deveserdotipocentrífugacom nomáximo4sapatas.Sem engateaxialda
sapata(sem embreagenstipo“Centax”).Aembreagem deveusarsapatascentrífugasradiaisapenas
em conjuntocom sinodeembreagem cilíndricodeladosparalelosStd-projetosemelhanteà
unidademostrada.
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DirectDrive,ouseja,caixadeengrenagensdevelocidadeúnicaoumáximadeduasvelocidades.O
pesomínimoparafuncionarcom otanquevazioéde3500gramas.

REGRASDOMOTOR

Osmotorespermitidosserãode0,21ou3,5cc.
Odiâmetromáximodocarburadoréde7mm.
Omotordeveserresfriadoaar.Pluguescônicospermitidos.
NúmerodePortas:ParaosCampeonatosMundiaisIFMARpropomososeguintenúmerodeportas:3
portasdesaída,consistindoem 1(uma)portadesaídaprincipale2portasdereforçodesaída,
independentementedonomeedimensões,cada“buraco”deveserconsideradocomoum dos3
permitidos.Um máximo de5portasdeentradaouportasdereforço.Qualquer“buraco”será
consideradocomoum dos5permitidos.(Precisadealgunsesclarecimentosextrasparaevitarque
osmotoresde9portassejam convertidosem 5portas,aguardandoapropostadoEFRA)
AcaixaINSéobrigatória.

Silenciadoresde3câmarasaprovados/registradosouhomologadosdeacordocom alistaIFMAR,
incluindolistadecaixasINS.
Umaextensãodetubonotubodeescapedosilenciadorépermitidacom adisposiçãoabaixo.Nãoé
permitidousaralgum tipodetrompeteparadirecionarosgasesdoescapamentoparaforadotubo
desaídadosilenciador,elesfazem muitobarulho.Usarum stingerdeborrachanotubodesaídaé
bom,desdequeoruídonãosejamaior.DefiniçãodeTrombetanestecaso:Qualqueradiçãoaotubo
oucorpoqueaumenteoníveldeDBconformedeterminadopelogerenciamentodecorrida.

REGRASDASBOLHAS

Ascarroceriasdevem sercarrosGT1,GT2,SuperGT,DTM ouV8deescala1/8comercialmente
disponíveis,carroceriasGTde2portas.
Pelomenosumabolhacom umaasaseparadacomoem carrosdeturismo.Alturadaasamáx.de
10mm maisaltoqueoteto.Mediçãofeitacom aplacadochassinochão.O tetonãopodeser
projetadodeformaquenervurasouvigassejam usadasparamanipularaaltura.Amediçãodaaltura
docarroéfeitanopontomaisaltodoteto.Excluindoquaisquertomadasdeentradadear,cumesou
qualqueroutraextensãodotetoreal.Larguramáximadabolhaéde317mm.Asaem comparação
com obolhaesaliênciadaasa,igualaosedan1/10thclass,max20mm.A asapodesersem
pintura/clara.Larguradaasamáx.de310mm,incluindoplacaslaterais,masnuncamaislargaquea
traseiradabolha.
Cordadaasamax80mm.Placasterminaisdeasamáximo40x80mm.

Abolhadevesermontadanapartesuspensadocarronafrenteeatrás.Portanto,nãohámontagem
nascolunasdesuspensão.
Acarroceriadeveterjanelasvisíveis,paineldacarroceriaemarcaçõesdeacabamento,easjanelas
devem serprincipalmenteclaras.Algumaintrusãoparafinscriativosdepinturaetingimentoé
permitida,masasjanelasdevem sertransparentes.Ascarroceriasdevem terfaróisedetalhesda
grade.Paraevitarousodecarroceriasleves,háum pesomínimoparaumacarroceria,incluindoasa
epintura/adesivos).Essepesomínimoéde200gramas(decisãofinalapartirde2022,após
verificaçãodosórgãosaprovadosnanovalista).Nãoépermitidoadicionarpesoaoperímetro
inferiordabolha.
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Moldagem dabolhade1peçaparaevitaraerodinâmicainterna.Épermitidoum difusormontadona
partetraseiradochassi.Nãodevesermaislargoqueamedidainternadasrodasepodesairda
carrocerianapartetraseiracom um máximode20mm (omesmoquesaliênciadaasa).Odifusor
deveserfeitodematerialflexívelsem arestasvivas
Nãosãopermitidossuportes/reforços/suspensóriosinternosdacarroceriaparaevitarcarrocerias
levescom modificaçõesinternasecomplementos,excluindooreforçodosarcosdasrodaseaparte
traseirailuminadaépermitido.Abolhadeveestarapoiadaem nomáximo7postes,dosquais5
podem seprojetarparaforadasbolhas.asbolhasdevem serfeitasdeLexancom espessuralivre.A
asadeverepousarem nomáximo3postesdabolhasquenãosejam maislargosque50x20mm
cada.Acarroceriadeveserfeitaapartirdeum projetodecarroexistente,paraoqualonomedeve
sermencionadonopedidodehomologação.Asbolhasdevem estardentrodasdimensõesdoGBS
peloIFMAR.Vejaosdesenhos.

Concoursd'Elegance:Estaclasseéideal,com muitosesquemasdepinturaoriginaisdisponíveis.
Todosasbolhasusadosparacorridasoficiaisdevem serpintados/adequadosadequadamente.De
preferênciaum mínimode2corespintadas/pulverizadas.OsórgãosutilizadosnoConcursodevem
serusadonascorridasoficiais.Somenteem casodedanosnacarroceria,opilotopoderátrocar
apósacordocom odiretordeprova.

G)Minimum 36mm

H)Minimum 200mm
I) Minimum 145mm
J)Minimum 130mm (topinsideedgeofC-pillar)
K)Maximum 8mm depthofA-pillarabovethewindshieldsurfaceplane
L)Maximum 5mm heightofouterroofrailabovetheroofsurfaceplane
M)Maximum 4mm staggerbetweenhoodandwindshield
N)Maximum 317mm,minimum 300mm overallwidth

NUMERAÇÃODECARROS

Oscarrosserãonumeradosde1a10ou1-12em cadabateria.Ocarrodeveter3números.Apenas
osnúmerosfornecidospeloorganizadorserãousadosnoscarros.Elesnãopodem sercortados.2
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númerosnaslateraisnafrentedasrodastraseiras,1nafrentenocapôoujanela.
Estesnúmerosmudarãoduranteastomadasdequalificação.
Oorganizadorforneceráoutrosnúmerosparabateriasalteradaseparasemi-finaisefinal.

NUMERAÇÃODABOLHA/ASA

O númeroderegistro(1-150/180,sendoonúmero1oatualcampeãoBrasileirol)écolocadona
bolha/asa.Éomesmoparatodaacompetição.
Osnúmerosfornecidospeloorganizadordevem serfixadosnoladodireitodabolha/asa,sendoo
outro lado reservado paraabandeiranacionaldo competidor.Todo competidorpodetersua
bandeiranacionalnoladoesquerdodacarroceria/asadeseucarro(quandoseolhaportrás).

FUROSNABOLHA:

Furosnabolhaparapistoladecombustível,aberturadetanquedecombustível,antena,vela,acesso
aocarburadoreescape.Osvidrostraseiroselateraispodem serremovidos.Alturamáximade
recortede75mm napartetraseiraem blocosde20mm.Podeserfeitaumaaberturanopara-brisa
dianteiro junto ao teto com dimensão máxima de 80,0mm em qualquer direção para
reabastecimentoe/ouresfriamentodomotor.Épermitidoum furoadicionalparareabastecimento
notetode50mm seofurode80mm fornopara-brisae35mm paraaveladeincandescência.A
distânciamínimaentrefuroséde5mm.

FORMATODECORRIDA

3diasnototal.Começasexta,terminadomingo.
Sexta:treinolivre.

Sabado:Treinocronometradovalendoas3melhores.Qualificação,aquecimentosde3minutos10
minutosdeduração.

Superpole
OTQem pontosdaseliminatóriasvaidiretoparaafinalprincipal.Número2até5vaicorrerSuper
poleparaum lugarextranafinalprincipal.

Domingo:20minutosparaassubfinais,30minutosparaassemifinaise60minutosparaafinal
principal.
Dependendodolayoutdapista10ou12pilotosnafinal.
Serão 6(seis)Tomadas.A duração dabateriaéde10minutos.Paracadarodada,ospilotos
receberãopontos,com basenonúmerodevoltasenotempodavoltafinal.
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Aordem dabateriadeveseresclarecidanobriefingdospilotos.
Em cadarodada,ospilotosmarcarãopontoscom basenasvoltasetemposalcançados.Onúmero
depontosatribuídosaomelhorpilotoseráiguala0,2ºlugar2,pontos,3ºlugar3pontosetc.Atéà
últimaposiçãoumaauma.
Em todasasrodadas,em casodeempate,ospontosserãoatribuídosigualmenteacadapiloto,eo
primeiropilotoanãoempatar,receberáum pontoamenosporempate.
Porexemplo:
1ºpilotomarcará0pontos
2ºpilotomarcará2pontos
3ºpilotomarcará3pontos
4ºpilotomarcará4pontos
5ºpiloto7voltas,10:01:00marcará5pontosTIE
6ºpiloto7voltas,10:01:00marcará5pontosTIE
7ºpiloto7voltas,10:01:00marcará5pontosTIE
8ºpiloto7voltas,10:10:00marcará8pontos

Nocasodeumaposiçãoempatadaparaasposiçõesfinaisdequalificaçãoquandoas'melhores'
pontuaçõessão somadas,apenasaspontuações(evoltas/tempos)dacontagem derodadas
adicionadas serão usadas para decidiro empate.As pontuações descartadas da rodada (e
voltas/tempos)nãoserãousadasparadecidirqualquerempate.
Opilotocom ospontosindividuaismaisbaixosdentrodaspontuaçõesdarodadasomadasreceberá
oempate:(ex.1+2+3=6 2+2+2=6).
Seoempatepersistir,ospróximosmelhorespontosindividuaisserãoconsiderados:(ex.1+1+4=6
1+2+3=6).
Seumacomparaçãodepontosnãodesempatar,asvoltasetemposdecadarodadadepontuação
maisbaixadecadapilotoserãocomparados.Opilotocom asvoltasmaisrápidaseotempodesua
rodadadepontuaçãomaisbaixaserápremiadocom oempate.Nocasoimprováveldeestestempos
serem iguais,entãoserãousadosossegundosmelhorespontosquepontuarem ostemposdas
rodadas.
Seum pilotonãomarcarum tempo(outiverseutempodesclassificado)em qualquerrodada,o
pilotomarcapontosiguaisa500.Posiçõesgeraisdequalificação:
Dasseis(6)etapasdeQualificação:cadapilotocom amelhorpontuaçãodetrês(3)pontos(amais
baixa)seráadicionadaparacontarparaaClassificaçãoGeral.
Dascinco(5)etapasdeQualificação:cadapilotocom amelhorpontuaçãodetrês(3)pontos(amais
baixa)seráadicionadaparacontarparaaClassificaçãoGeral.
Dequatrooutrês(4/3)etapasdeQualificação:cadapilotocom amelhorpontuaçãodedois(2)
pontos(amaisbaixa)seráadicionadaparacontarparaaClassificaçãoGeral.

Deduasouuma(2/1)etapasdeQualificação:amelhorpontuaçãodeum (1)ponto(menor)decada
pilotoseráusadaparacontarparaaClassificaçãoGeral.Todosospilotosterãodireitoaumasub-
final.

Assubfinais(quartas,oitavasetc)vaosubiros3melhoresdecada,asemi-finalsobediretoos2
melhoreseo3e4maisrápidocasoafinalsejacom 10pilotos.Nocasode12pilotossobem os4
melhoresdecadaeo5e6maisrápido.

10ou12PilotosFinal

Final

TQ+SuperPole
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A B
*+nextfastest2driversfrom

1st,2nd,3rd eithersemi-final 1st,2nd,3rd

3,5,7,9,11,13,15 1/2finals-30min. 4,6,8,10,12,14,16

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

17,19,21,23,25,27, 18,20,22,24,26,28,

29 1/4finals-20min. 30

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

31,33,35,37,39,41, 32,34,36,38,40,42,

43 1/8finals-20min. 44

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

45,47,49,51,53,55, 46,48,50,52,54,56,

57 1/16finals-20min 58

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

59,61,63,65,67,69, 60,62,64,66,68,70,

71 1/32finals-20min. 72

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

73,75,77,79,81,83, 74,76,78,80,82,84,

85 1/64finals-20min. 86

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

87,89,91,93,95,97, 88,90,92,94,96,98,

99 1/128finals-20min. 100

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

101,103,105,107, 1/256finals-20min. 102,104,106,108,

109,111,113 110,112,114

1st,2nd,3rd 1st,2nd,3rd

115,117,119,121, 1/512finals-20min. 116,118,120,122,

123,125,127 124,126,128

Osnúmerosdoscarrossãobaseadosapenasnostemposdosresultados.8pilotossobem das
semifinaisparaafinalprincipalalcançadasem ambasassemifinais,levandoem consideraçãoas
voltaseostempos.

ESPECIFICAÇÕESDOPNEUS
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PneuscontroladosparatodososeventosFebarcparaaclasseGT.
Ospneusdianteirosetraseirostêm asmesmasdimensões.Ospneusdevem serfeito
deborracha,sem pneusdeespuma.Umainserçãoépermitida.
Ospneusdevem serlimitadosporpilotoparatreinosecorridascom apenas1jogoextraparaafinal
principal.
Ospneusdevem,portanto,serapreendidos,1caixaporpiloto.

“Furos”nospneusdeborrachasãopermitidos,assim comonoaro.Serámelhorparaatemperatura.
Nãosãopermitidosaditivosnospneusem nenhumacircunstância.
Larguradospneusdenomáximo45mm.
Mediçãodoaro,designdoraio,vejaaimagem.
AroOffsetpositivo,7mm,com tolerânciade+/-1mm devidoaousodepneuscontrolados.
Osarosdevem terdiâmetromínimode75mm emáximode85mm.
Odiâmetromínimoqueum pneudeveterem qualquerpontodacorridaseráde98mm eomáximo
de102mm.Um conjuntoparatodooeventoem condiçõessecaseum conjuntoespecíficodiferente
em casodechuva.
Asrodasdevem usarum cubohexagonalde17mm consistentecom asdimensõesefunçãodos
cubosusadosem corridasoff-roadde1/8.Arodadeveserfixadaporumaporcaderodade17mm,
rosqueadanocubohexagonal.Mecanismosdetrocarápidanãosãopermitidos.
Onúmerodepneusparaum eventoFebarcdeveserespecificadoedependerádolayoutdapistae
dodesgastedospneus.
2paraqualificação+superpole,1extraparasubfinal,1extraparafinalprincipal.Todosospneus
usadosdisponíveisparasubstituição.Ospneusserãomarcadoscom onúmeroderegistrodopiloto.

PROIBIDO/NÃOPERMITIDO:

Usoderolamentosunidirecionais,excetoparaa1ªmarchadeumatransmissãode2velocidades.
Cintos.
SuportesExtrabolhaparacarroceriasleves,excetoasmencionadasnasregras.
Ousodedispositivosdecontroledetração,dispositivosdesuspensãoativaequalquercontrolede
direçãoauxiliadoporgiroscópios/sensoresdeforça'G'éestritamenteproibido.
Freiosnas4rodas.A frenagem controladaindependentenasrodasdianteirasnãoépermitida.
Sistemasdefreioshidráulicos.
Maisde2transmissõesdevelocidade.
Nãosãopermitidossistemasdetrocarápidaderodas,nem ousodeferramentaselétricas,demola
oudevolanteparatrocarasrodas.
Extensoresdebolhaoualargamentosderoda.Aquecedoresdepneus.
Nãoépermitidoousodequaisquerdispositivoseletrônicos,exceto:
Doiscanaisderádiodoreceptorqueserãousadosparaoperaradireção,aceleradorefreios.Não
maisquedois(2)servos.
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Um transponderparacontagem oficial.
Um dispositivoeletrônicoàprovadefalhas.
Reguladordetensãoe/ouindicadordeníveldebateria.

ÉPERMITIDAACOMUNICAÇÃOPORRÁDIOENTREOMOTORISTAEOMECÂNICO.

a:Apenassãopermitidasfaixasdeserviçopúblicodesignadascom potênciamáximade500mW.b:
Acomunicaçãoporrádiosópodeserusadapelopilotoesuaequipedebox,somenteenquantoo
pilotoestivernopalanqueduranteacorrida.c:Deveserusadoum fonedeouvidoúnicoouum tipo
deconjuntodecabeçaunilateralquenãosejaaudívelparaosoutrosenãoreduzaacapacidadede
ouviraschamadasdosdiretoresdeprova.
d:Todososequipamentosdevem estarem conformidadecom asregrasdecomunicaçãoderádio
locaisenacionais.e:Nãopermitido,qualquerequipamentoderádiode2,4GHz.f:Equipamentosde
rádionãopodem serusadosem nenhum outromomentodentroouaoredordocomplexo.g:A
direçãodacorridatem odireitodetestar,recusarouretirarousodetodoequalquerequipamento
sem questionar.
Nota:Asregras,b,cef,nãoseaplicam aogerenciamentodecorrida.

CALENDÁRIODOEVENTO:

Horárioenúmerodebaterias/rodadasparatreinopodem seralterados,dependendodonúmerode
pilotosapósoucom consulta.Asuperfíciedapistadeveserpreparadaparaqueapráticadeboa
qualidadesejaobtidaquandoacorridacomeçar.Istopodeserconseguidoporpulverizaçãoe/ou
limpezadasuperfíciedapista,conformenecessário.

Osnúmerosdoscarrosparaospilotosquepassam dassemifinaisparaafinalprincipalsão
baseadosnosresultadosalcançadosem ambasassemifinais,levandoem consideraçãoapenasas
voltaseostempos.
NaSexta-feira:Treinoslivreecronometrado.

Sábado:Tomadadetempo

Domingo:Oitavas,Quartasdefinais20min.

SemiFinais30min

Final60min

AFINALDOCAMPEONATOSERÁREALIZADAEM UMA(1)HORA

15.30Apresentaçãodospilotosaopúblico
15.45Iníciodavoltateste
16h00Início
17h00Fim daprova
17.10Publicaçãonãooficialdoresultado
17.30Fim dotempodeprotesto
17h40Entregadeprémiosnapista

TROFÉUS:
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Ostroféusdevem estardisponíveisparatodosospilotosnafinalprincipal,marcadosde1ºa10(12).

INSPEÇÃOTÉCNICA

Ainspeçãoseránosexta,sábado,edomingodas08h00às18h00.
Aprogramaçãoseráusadaparaverificaroscarros.Pilotosoumecânicosdevem apresentarseus
carroscom carroceriasetanquesvazios.Apenascarrosqueestejam em conformidadecom todos
osregulamentosserãoaceitosparacorridas.Oscarrosserãoexaminadose,seocarroestiverde
acordocom asregras,ochassiserámarcado.Aqualquermomento,oDiretordeProvapodesolicitar
aoscompetidoresqueapresentem seuscarrosaoInspetorTécnico.
Ainspeçãoaleatóriaocorreránalinhadepartidaparanúmeros,pneus,asasechassi.
Nenhumacorridaseráadiadadevidoaodescumprimentodeum competidor.Aofinaldecadabateria,
todososcarrosdaquelabateria,terminadosounão,devem serapresentadosparainspeçãotécnica.
Oscarrosquenão forem apresentadospara inspeção técnica no finaldeuma bateria serão
desclassificadosdessabateria.Qualquerdanodecorridaserálevadoem consideração.Nofinaldas
finais,todososcarrosserãoapreendidosepoderãoserinspecionadosquantoaotamanhodomotor,
capacidadedotanquedecombustível,etc.

O usodesilenciadorhomologadomodificadoenãohomologadoconstituirádesclassificaçãodo
evento.O piloto desclassificado será colocado na última posição dos resultados finais de
qualificação e/ounaúltimaposição dosresultadosdasposiçõesfinaiseseráanotado como
desclassificação.
Qualquerinfração técnica,exceto aquelas relativas ao motor,tanque de combustível,peso e
silenciador,causaráadesclassificaçãodaquelabateriaoufinaleaposiçãodopilotodesclassificado
serámostradacomoaúltimaposiçãonaquelabateriaoufinal.
Todososcarrosdevem estarequipadoscom embreagem,sistemadetravagem etubodeescape
homologado.
Omotoreotanquedecombustívelpodem serverificadosaqualquermomento.
O volumedotanquedecombustívelincluirátodasastubulaçõesefiltrosdecombustívelatéo
carburador.Apenasum carroporpilotoseráaceito
Situaçãodachuva:Asrodadasdevem serconcluídasnasmesmascondições,porém umarodada
completamolhadaseráusadaseachuvaestiverporum períodomaislongo.Quandocomeçara
choverdurantequalquerfinal,acorridacontinuará.Somenteem casodetrovõeserelâmpagose/ou
ventosfortes,pistaalagadaodiretordeprovapodedecidirinterromperaprova.

Osmecânicosdevem semprepararnaposiçãocorrespondenteaopiloto.ouseja,amecânicade#(1)
noestandedeveusaraposiçãodobox.

Duranteasfinais,aposiçãonoestandedospilotosseráselecionadapelospilotosnaordem da
posiçãodequalificação,ouseja,oclassificadonº1tem aprimeiraescolha,oclassificadonº2tem a
segundaescolha,etc.
Paratodasasbateriasefinaissãopermitidasduas(2)mecânicasporcarro.Issopodesero
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Mecânicoeum gerentedeequipeou2mecânicos,masnomáximo2pessoas.
Aúnicaexceçãoaissoéqueum intérpretepodeserpermitidosomentesehouverespaçosuficiente
disponívelenem opilotonem seusassistentesfalarem inglêsosuficienteparaentendero(s)
árbitro(s)ouocontroladordacorrida.Estapessoanãopodeajudardenenhumaoutraforma,edeve
buscaraaprovaçãopréviadodiretordeprova.

Gandulagem

Apóssuabateriaexecutada,oprópriopilotodeveimediatamenteirparagandulagem paraapróxima
bateria.

PROTESTOCONTRAUM CONCORRENTEOUORGANIZADOR

OprotestodeveserapresentadopeloPiloto,porescrito,em línguanativa,noprazode10minutos
apósaexibiçãodoresultadoouapósoincidenteaqueserefere,com um depósitodeR$200Reais.
Otempodeexibiçãodoresultadoseráescritonafolhaderesultados.Odepósitoéperdidoseo
protestonãoforaceitoeodepósitoédevolvidoseoprotestoforjustificado.Osprotestospodem ser
entreguesaoDiretordeProvaouaum OficialdaFedereçãoFebarc.Osprotestossãoprocessados
peloDiretordeProva.

PENALIDADESESANÇÕES

Duranteasfinais,osparticipantespoderãotrocarascarroceriasdocarrosem aautorizaçãodo
DiretordeProva,desdequeascarroceriassejam domesmotipo.Nocasodeumacarroceria
diferenteserinstaladanocarro,oDiretordeProvadevedarsuapermissãoantesqueoparticipante
reingressenaprova.
Qualquermodificaçãooualteraçãoilegalfeitanocarroqueforconstatadaduranteainspeção
técnicanofinaldacorridaacarretaráautomaticamentenadesclassificaçãodoparticipante.

EXCEÇÕES:Tolerânciaspermitidasem inspeçãotécnicaparatanquesdecombustível
Qualquerdano ocorrido durante uma bateria ou finalnão implicará em parada forçada ou
desqualificaçãodoparticipante,excetonosseguintescasos:-perdadeasa(ospoilernãoconta
comopartedabolha)
-perdadosilenciadorousuacapacidadedesilenciaromotor
-um carroquesetornaperigosoounãopodeserconduzido.
Ocarroem questãopodereiniciarapósosreparosterem sidoafetados.
Qualquercarroque,porculpadeoutropiloto,sejadanificadoouobstruídoduranteumabateriaou
finalnãopode,em nenhumacircunstância,serautorizadoacorrernovamenteem outrabateria.
Todososparticipantesdevem observarrigorosamenteasinstruçõesdadaspeloDiretordeProva.O
maudesportivismoecomportamentodequalquercompetidor,mesmoforadaprovaoficialdaprova,
quepossaferiraimagem epromoçãodoesporte,podeserobjetodesançãooficial,nacionalou
internacional.

EM GERAL

Vejatambém algumasdasregrasgeraisem 1/8com referênciaàsEspecificaçõesdaPista,(IFMAR)
-oficiais,penalidades,requisitosdecontagem devoltas,monitoresnopitepitlaneetc.

CONJUNTOBÁSICODEREGRAS

NasregrasgeraisdaIFMARexistem algumasregrasmencionadassobrecomoimplementartal
classe.Significatambém algumasregrasextrasnapartetécnica.Paraevitaroajusteexcessivo,
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altastemperaturasetentarirtãorápidoquantooIC,asseguintesregrasbásicasserãoaplicadas.

Motores“brushless”com asseguintesdimensõesmáximas:Diâmetro:máx.44milímetros/
Comprimento:máx.75milímetros
Motorescom esem sensorsãopermitidos.
Baterialipo4S:Qualquertipodebateriaserápermitidadesdequeestejadisponívelcomercialmente.
Máximo4S(4elementosem série)serápermitidoem um únicopacoteouem doispacotesde
característicasiguaisde7,40V.
Amarca,voltagem,fabricante,etc.devem estarvisíveisem cadabateria,nãosãoválidasaquelas
bateriasqueperderam oetiquetas/instruçõesoriginaisdofabricante.HARDCASEObrigatório.A
tensãomáximaéde16,80Voltnoiníciodacorrida.Asbateriasecarregadoresdevem terum cabo
equalizador.OsCarregadoresdevem possuirum programaEspecíficoparacargaLIPO/LIFE,ouseja,
CC/CV (corrente constante,corte de tensão),com corte conforme as especificações da
regulamentaçãodaIFMAReacargadeveserfeitacom oEqualizadordeCabo.Acargadecorrente
máximapermitidaéde12,0Aeadescargadecorrentemáximapermitidaéde20,0A.Éobrigatório
ousodeumabolsadesegurançaparaasbateriasduranteocarregamento.
Ocontrolador(ESC)éopcional.Nãoépermitidoajustaramarchaàré.Atemperaturamáximada
baterianãodeveexceder55grausapósaexecução.
NoscarrosGTEPnãoépermitidocortaropara-brisadianteiro.Oorifíciodaantena(10mm)eas
janelaslateraispodem sercortadas.Ajanelatraseirapodeserremovida.Sãopermitidosorifíciosde
refrigeraçãoadicionaisnapartefrontalondenormalmenteseencontraoradiadordorespectivo
corpo.Seasdimensõesdeum únicofuroforem maioresque10x12mm,aáreadevesercoberta
pordentrocom umagradecorrespondente.
Oequipamentoelétrico/eletrônicoécompostopelabateria(LiPohardcase),controlador(ESC)eum
servoparadireção.AuxíliosdeconduçãoeletrônicoscomoESPeABSsãoproibidos.Atelemetriaé
permitidadesdequeafunçãosejapartedocontroleremotoedoreceptor,assim comoossensores
associados.Issoseaplicatambém adispositivospassivosparagravaçãodedadosevídeoquenão
possuem dispositivoparatransmissãoderádio.
ChassidecarbonoGTparaelétricopermitido
Pesomínimo:3800gramas
DuraçãodabateriadependendodolayoutdapistaeapósconsultaaoIFMARentre5-6minutos
(Bateriasefinais).


