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CAMPEONATO PARANAENSE DE VELOCIDADE NO ASFALTO - 2016 
 

REGULAMENTO TÉCNICO – MARCAS 
 

ADENDO nº 2. 

O presente adendo traz alterações ao regulamento nos seguintes itens: 

1 – MOTOR – (acrescentar) 
 
1.3 – Pistões: Fica liberado para a linha GM (celta e corsa) pistões 1mm (80,00mm) com material 
forjado sendo o peso mínimo de 250 gramas. 
 
2 – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO – (alterar) 
 
2.2 – Corpo de Borboleta (T.B.I.): Para todas as marcas, é permitido o retrabalho, e sem o 
acréscimo de material, somente até 52mm. Para as marcas que o original ultrapasse a medida de 
52mm, deverão permanecer com sua medida original. Na marca FORD (Ka e Fiesta), a medida será 
de 48mm. Para o veículo G5 a borboleta será de 56mm com base máxima de 20mm. O eixo e a 
borboleta, não poderão ser retrabalhados. Para o veículo Volkswagen Gol, poderá ser retrabalhada 
até o diâmetro máximo de 54mm. Para o veículo Fiat Palio Motor 1.6 16v e-Torq, poderá ser 
retrabalhada até o diâmetro máximo de 54mm. Para a linha GM (Corsa e Celta) com corpo de 
borboleta de 50,00mm deverá utilizar o peso mínimo do veiculo de 900 kg e pistões de até 80,00mm 
(1,0mm), e para a linha GM (Corsa e Celta) com corpo de borboleta de 52,00mm deverá utilizar o 
peso mínimo do veiculo de 880 kg e pistões de até 79,50mm (0,50mm). 
 
3 – CABEÇOTE – (alterar e acrescentar) 
 
3.5 – Comando de válvulas: - (alterar)  
A folga para a leitura do comando de válvulas será de 0,10mm (zero vírgula dez milímetros). 
 
3.9 – Molas de Válvulas: Originais do motor. Permitido o uso de até 2(duas) molas por válvula, 
sendo as mesmas originais da marca, com retrabalho livre. Permitido calçar as Molas.  
Para o veículo Renault Clio as molas de válvulas, são livres. 
Para o veículo GM (Corsa e Celta) as molas de válvulas, são livres. 
 
7 – PESO – (alterar) 
 
O peso mínimo do conjunto, carro com a quantidade remanescente de fluidos (óleos, água, 
combustível, etc.), e piloto a bordo com sua indumentária completa, será de: 
 

 900 Kg linha: GM (Corsa e Celta) com corpo de borboleta de 50,00mm e pistões de até 
80,00mm (1,0mm). 

 

 880 Kg linha: GM (Corsa e Celta) com corpo de borboleta de 52,00mm e pistões de até 
79,50mm (0,50mm). 
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