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Este adendo complementa o Adendo nº 01 de 19 de abril de 2018 

 

 
ARTIGO 11.2: (COMPLEMENTAÇÃO) 

Na etapa de São Paulo (3ª etapa) deverão ser utilizados os 
restritores conforme a classificação final da Copa Sul e de acordo 
com o  adendo nº 1 técnico. Se entre os 5 primeiros colocados 
tivermos caminhões da marca IVECO os mesmos receberão 
restritores, conforme sua colocação, com mais 5 mm., se não 
estiverem entre os 5 primeiros receberão restritores de 80 + 5 mm. 
Os demais caminhões receberão restritores de 80 mm. 

Na etapa de Curvelo (4ª etapa) deverão ser utilizados os restritores 
conforme a classificação final das duas provas da etapa de São 
Paulo e de acordo com o  adendo nº 1 técnico. Se entre os 5 
primeiros colocados tivermos caminhões da marca IVECO os 
mesmos receberão restritores, conforme sua colocação, com mais 5 
mm., se não estiverem entre os 5 primeiros receberão restritores de 
80 + 5 mm. Os demais caminhões receberão restritores de 80 mm. 
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Na etapa de Campo Grande (5ª etapa) deverão ser utilizados os 
restritores conforme a classificação final das duas provas da etapa 
de Curvelo e assim sucessivamente até a 9ª etapa. 

 
 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2018. 
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