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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO
COMISSÃO NACIONAL DE VELOCIDADE
CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO DE STOCK CAR
REGULAMENTO TÉCNICO 2018
ADENDO nº 01
Artigo: 15.6 Quantidade de pneus: (nova redação)
1ª etapa
Pneus novos:
Permitido lacrar no máximo de 16 pneus slick (liso) novos para a etapa.
Opcionalmente poderão ser lacrados mais 4 pneus novos para uso exclusivamente
nos treinos pre-temporada.
Pneus usados:
Exclusivamente para os treinos de pré-temporada até o 1º Treino oficial (35
minutos), incluindo este último, será permitida a utilização de 8 pneus lacrados de
2017 (pneus da equipe). Estes pneus não poderão mais ser utilizados durante a
temporada de 2018 após este momento.
Pneus para Pilotos convidados estreantes:
Somente para Pilotos convidados que estão estreando na categoria (Pilotos que
nunca tenham andado com o carro da Stock Car em corridas normais ou em
corridas dos convidados) será permitida a utilização de 1 (um) jogo de pneus
novos extra nos treinos exclusivos destes pilotos (1o e 2o Treinos de Pretemporada Rookies).
Estes pneus serão lacrados, não poderão ser utilizados em treinos e/ou provas
oficiais e deverão ser devolvidos para Vicar.
Treinos para Pilotos Rookies (durante toda a temporada):
Serão definidas quatro sessões de treinos extras para estes pilotos da seguinte
forma:
• 2 sessões extras de treinos na pré-temporada oficial.
• 1 sessão extra de treino em 2 etapas do ano a ser escolhida pela equipe/piloto,
totalizando 2 sessões extras.
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Será autorizada a compra de somente 1 (um) jogo extra de pneus para todos os
treinos de Rookies. Estes pneus serão lacrados e não poderão ser utilizados em
treinos e provas oficiais.
Para as demais etapas (da 2ª etapa em diante):
Máximo de 08 pneus slick (liso) novos
Máximo de 08 pneus usados da Temporada 2018.
Os pneus slick (lisos) serão lacrados em todas etapas do Campeonato.
Exclusivamente nas provas do milhão e na prova final do campeonato a definição
de quantidade e modelo dos pneus serão descritos no regulamento particular da
prova.
Para a primeira participação na categoria de carro e/ou piloto
- Até 16 pneus novos e um jogo de pneu usado da Temporada de 2017.
Obs: é proibido o uso de pneus usados de outro (s) carro(s) de etapas anteriores,
sem a autorização dos comissários.
Os demais itens permanecem inalterados.
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