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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 
CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL 

 
 

ADENDO 1 
 

PORSCHE IMPÉRIO GT3 CUP ENDURANCE SERIES 2018 
REGULAMENTO DESPORTIVO 

 
 

CAPÍTULO VI: DO PIT STOP 

 

Artigo 39 (nova redação): Em caso de uma EQUIPE realizar um PIT STOP 

OBRIGATÓRIO menor que o tempo mínimo de 6 (seis) minutos, esta será penalizada em: 

 

i. Cada PIT STOP OBRIGATÓRIO com duração entre 5min 59s 000 milésimos 

(cinco minutos e cinquenta e nove segundos) e 5min 59s 999 milésimos (cinco 

minutos e cinquenta e nove segundos e novecentos e noventa e nove milésimos), 

resultará em uma penalização de 6 s (seis segundos), a ser acrescida em um de 

seus PIT STOP OBRIGATÓRIOS faltantes. No caso desta infração ocorrer no 

ultimo PIT STOP OBRIGATÓRIO da EQUIPE, ou de a EQUIPE não cumprir 

corretamente a sua penalização em um dos seus outros PIT STOP 

OBRIGATÓRIOS, a penalização passará a ser o acréscimo de 12 s (doze 

segundos) ao tempo final de Prova da EQUIPE. 

 

Exemplificando (corrida de 300 km): Uma EQUIPE realiza o seu primeiro PIT STOP 

OBRIGATÓRIO em 5:59,254, logo, menor do que o tempo mínimo estabelecido de 

6 minutos. Esta EQUIPE deverá realizar o seu segundo ou terceiro PIT STOP 

OBRIGATÓRIO com tempo mínimo de 6:06,000 (seis minutos e seis segundos). 
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Caso a infração ocorra no seu ultimo PIT STOP OBRIGATÓRIO a EQUIPE será 

penalizada em 12 (doze segundos) no seu tempo final de corrida. 

Caso a EQUIPE não cumprir corretamente seu PIT STOP OBRIGATÓRIO, será 

penalizada em 12 (doze segundos) no seu tempo final de corrida, por cada PIT 

STOP OBRIGATÓRIO não cumprido corretamente. 

 

Caso a EQUIPE, na tentativa de cumprir seu PIT STOP OBRIGATÓRIO de 

6:06,000, cometa nova infração (por exemplo 6:05,598) será entendido que a 

EQUIPE não cumpriu a penalização. 

 

ii. Cada PIT STOP OBRIGATÓRIO com duração entre 5min 58s 000 milésimos 

(cinco minutos e cinquenta e oito segundos) e 5min 58s 999 milésimos (cinco 

minutos e cinquenta e oito segundos e novecentos e noventa e nove milésimos), 

resultará em uma penalização de 12 s (doze segundos), a ser acrescida em um de 

seus PIT STOP OBRIGATÓRIOS faltantes. No caso desta infração ocorrer no 

ultimo PIT STOP OBRIGATÓRIO da EQUIPE, ou de a EQUIPE não cumprir 

corretamente a sua penalização em um dos seus outros PIT STOP 

OBRIGATÓRIOS, a penalização passará a ser o acréscimo de 24 s (vinte e quatro 

segundos) ao tempo final de Prova da EQUIPE. 

 

Exemplificando (corrida de 300 km): Uma EQUIPE realiza o seu primeiro PIT STOP 

OBRIGATÓRIO em 5:58,324, logo, menor do que o tempo mínimo estabelecido de 

6 minutos. Esta EQUIPE deverá realizar o seu segundo ou terceiro PIT STOP 

OBRIGATÓRIO com tempo mínimo de 6:12,000 (seis minutos e doze segundos). 

 

Caso a infração ocorra no seu último PIT STOP OBRIGATÓRIO a EQUIPE será 

penalizada em 24 s (vinte e quatro segundos) no seu tempo final de corrida. 

 

Caso a EQUIPE não cumprir corretamente seu PIT STOP OBRIGATÓRIO, será 

penalizada em 24 s (vinte e quatro segundos) no seu tempo final de corrida, por 

cada PIT STOP OBRIGATÓRIO não cumpriu corretamente. 

 

Caso a EQUIPE, na tentativa de cumprir seu PIT STOP OBRIGATÓRIO de 

6:12,000, cometa nova infração (por exemplo 6:08,598) será entendido que a 

EQUIPE não cumpriu a penalização. 
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iii. Cada PIT STOP OBRIGATÓRIO com duração entre 5min 50s 000 milésimos 

(cinco minutos e cinquenta segundos) e 5min 57s 999 milésimos (cinco minutos e 

cinquenta e sete segundos e novecentos e noventa e nove milésimos), resultará 

em um DRIVE THRU como penalização, a ser cumprida em até 3 (três) voltas após 

a infração. No caso desta infração ocorrer no ultimo PIT STOP OBRIGATÓRIO da 

EQUIPE, e a EQUIPE não possua tempo sua penalização será o acréscimo de 60 

s (sessenta segundos) ao tempo final de Prova da EQUIPE. 

 

iv. PIT STOPS menores que 5:50,000 não serão considerados na contagem mínima 

de PIT STOPS OBRIGATÓRIOS. 

 

CAPÍTULO X: QUANTIDADE DE PNEUS E AJUSTE DE PRESSÃO  

 

 

Artigo 63 (nova redação): O ajuste da pressão dos pneus será livre para as Equipes, 

respeitando sempre o limite mínimo estabelecido pela MICHELIN de 1.2 bar (17,4 psi) 

para ajuste de pressão com pneu frio ou 1.6 bar (23,6 psi) para ajuste de pressão com 

pneu quente. A pressão dos pneus será sempre ajustada por um membro oficial da 

MICHELIN, de acordo com a indicação da Equipe. 

 

Pneu frio: Temperatura externa do pneu (medida pelo técnico da MICHELIN no 

centro da banda de rodagem) menor ou igual a 35ºC. 

 

Pneu quente: Temperatura externa do pneu (medida pelo técnico da MICHELIN no 

centro da banda de rodagem) maior do que 35ºC. 

  

CAPÍTULO XVIII: CLASSIFICAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO GRID 

  

 

Artigo 105 (nova redação): Existirão 2 (duas) sessões de Classificação de 10 (dez) 

minutos para cada uma das Classes (4.0 e 3.8).  

 

A primeira Classificação será realizada pelo COMPETIDOR de menor B.O.P de cada 

EQUIPE e a segunda Classificação será realizada pelo COMPETIDOR de maior B.O.P de 

cada EQUIPE.  

 

As duas sessões de Classificação serão realizadas com o B.O.P da EQUIPE (B.O.P com 

que a EQUIPE participará dos treinos e da Prova).   

 

http://www.cba.org.br/


 
 
 
 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 

 
Rua da Glória, 290 - 8º andar – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 20241-180 

Tel: (55-21) 2221-4895 – Fax: (55-21) 2221-4531 

Site:  www.cba.org.br  -  E-mail:  cba@cba.org.br 

 

 
 

 

Parágrafo único: sempre que houver um “empate” de B.O.P entre os 

COMPETIDORES da EQUIPE, fica a critério da EQUIPE definir a ordem de 

Classificação. No caso da Etapa 3, num eventual trio com dois ou até mesmo três 

COMPETIDORES com mesmo B.O.P, fica a critério da EQUIPE definir qual dos 

COMPETIDORES e em que ordem fará a Classificação. 

 

Exemplificando: Uma EQUIPE com COMPETIDOR A, de B.O.P 60 kg (sessenta 

quilogramas) e COMPETIDOR B com B.O.P de 0 kg (zero quilogramas). O 

COMPETIDOR B deverá obrigatoriamente realizar a primeira sessão de Classificação e o 

COMPETIDOR A a segunda sessão de Classificação. O carro fará as duas sessões de 

Classificação com o B.O.P de 30 kg (trinta quilogramas). 

 

O presente adendo foi aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Nacional e 

homologado pelo Presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. 

 

 

  

                                                                           Rio de Janeiro, 23 de julho de 2018. 
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Presidente 

 

 

       Conselho Técnico Desportivo Nacional 
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