FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO MARANHÃO
ILHA RACE ARRANCADA
CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA – 201 METROS
CATEGORIA DT-B
ADENDO 01/2015
POR TRATAR-SE DE ITEM DE SEGURANÇA ENTRARÁ EM VIGOR
NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.
5.13 RODAS E PNEUS: (Nova Redação)
a) As rodas são livres, respeitando o diâmetro mínimo de 14” e máximo 17”.
b) Os pneus deverão obrigatoriamente possuir classificação DOT/INMETRO
com medidas de largura máxima em 215mm e mínima 165mm.
c) Os pneus devem ser radiais, nacionais, estar em bom estado de conservação e ter,
com no mínimo 3 mm de sulco na superfície de contato com o solo medido a partir do
TWI.
d) Permitida a utilização de pneus importados quando estes estiverem montados nas
rodas fora do eixo de tração.
e) Permitido o uso, nas rodas traseiras, de pneus do tipo “Front Runners”,
com especificação para uso em competições, na medida de aro máxima de
15”.
f) Os pneus utilizados nesta categoria deverão ter classificação de índice de velocidade
mínimo de (W) para pistas de 402 metros e (V) para pistas de 201 metros, (compatível
com a velocidade alcançada) descrito na lateral do pneu. O piloto, cujo veículo exceder
a velocidade permitida pelo índice do pneu, deverá providenciar a substituição do pneu
por um de índice compatível com a velocidade alcançada. Neste caso, o piloto só poderá
participar da próxima atividade de pista quando comprovar a substituição do pneu pelo
de índice apropriado. Proibido o uso de pneus da marca Michelin.
g) É proibido o uso de pneus “slick” de qualquer tipo, bem como pneus
refrisados, recapados, remoldados ou similares.
h) Os pneus não podem exceder o limite externo dos para-lamas.
i) Os pneus não poderão ter sofrido nenhum tipo de tratamento químico ou físico com o
intuito de alterar a dureza do composto da borracha dos mesmos ou melhorar a
performance dos mesmos. Qualquer alteração, ou excesso de desgaste na lateral dos
pneus poderá ser interpretado como alteração física pela comissão técnica, e o piloto
será penalizado em 10 Ups.
j) O índice de dureza mínimo admitido será (55) na banda de rodagem (área em contato
com o solo) e (50) no costado (lateral dos pneus). Os veículos podem passar por
vistoria a qualquer momento para verificação deste índice. O durômetro oficial será o

modelo “type A” (ASTM 2240) que estará sendo utilizado pela equipe técnica de
vistoria e ficará a disposição dos participantes durante a vistoria inicial.
j) Em caso de necessidade de troca do pneu por furo ou defeito, os comissários técnicos
deverão ser consultados e sua decisão é irrevogável.
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