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COMISSÃO NACIONAL DE VELOCIDADE 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE STOCK CAR 

 

REGULAMENTO DESPORTIVO 2018 

Adendo Nº 02 

NOVOS ITENS ACRESCIDOS E ALTERADOS EM RELAÇÃO AO 
Adendo Nº 01 de 15 de Março de 2018 

As promoções e sorteios com objetivo ao voto no Fan Push com objetos 
relacionados à categoria, serão permitidos exclusivamente os itens presentes aqui 
neste regulamento. Das 13 opções anteriores, constantes do adendo nº 1, 
algumas contam com revisões. Neste aditivo, foram somados 8 novos itens. Estas 
alterações serão válidas da 4ª etapa em diante. 

1. Ingressos para a Stock Car; 

2. Meet & Greet com pilotos – pode contar com um almoço ou jantar com o piloto      
ou com uma carona; 
 
3. Capacete do piloto/equipe/ categoria;  
 
4. Macacão do piloto/equipe / categoria;  
 
5. Par de luvas do piloto/equipe/ categoria; 

6. Par de sapatilhas do piloto/equipe/ categoria; 

7. Balaclava personalizada do piloto/equipe/ categoria; 

8. Boné do piloto/equipe/ categoria; 

9. Camisa/Camiseta do piloto/equipe/ categoria; 

10. Caneca do piloto/equipe/ categoria; 

11. Squeeze do piloto/equipe/ categoria; 

12. Carros em miniatura do piloto/equipe / genérico – desde que seja de Stock Car; 

13. Volta rápida no evento; 
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Itens novos, que poderão ser sorteados no sorteio da 4ª etapa em diante: 
 
1. Jaqueta –do piloto/equipe/categoria; 

2. Transfer ao local da corrida; 

3. Ingressos para uma disputa de Kart; 

4. Chaveiros de pilotos/equipes/genéricos; 

5. Mochila e similares  de piloto/equipe/categoria; 

6. Cinto de piloto/equipe/categoria; 

7. Anuário Stock Car; 

8. Kit automotivo da Stock Car;  

Observação sobre o item Viagens: 

Não serão permitidas como itens promocionais, portanto, não poderão ser 
anunciadas em hipótese nenhuma. No entanto, equipes e pilotos podem dar 
viagens aos fãs caso eles ganhem ingresso da Stock Car e morem fora da cidade 
da etapa onde ela seja realizada. Isso é uma medida que nos faz cumprir o 
regulamento de concursos culturais da Caixa, que aponta que nenhuma promoção 
pode gerar ônus ao seu premiado. 

Objetos fora desta lista deverão ser submetidos à aprovação do Marketing da 
Empresa Promotora com, no mínimo, 20 dias de antecedência à votação do Fan 
Push. Qualquer item aprovado será incluído na listagem acima e oficializado a 
todos com 10 dias de antecedência à abertura da votação. Pilotos que não 
cumprirem as regras acima, serão inelegíveis ao Fan Push da etapa em questão, 
sendo bloqueados e perdendo os votos já realizados. 

 
Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2018. 
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