
 

30 de setembro, 1º e 2 de outubro - Ginasio Polesportivo Jose Correa – Barueri (SP) 

 

REGULAMENTO DE CATEGORIAS – RACHA 
 

CATEGORIAS: 

TD – TRAÇÃO DIANTEIRA  

 
TD.1 - Compreende veículos de tração exclusivamente dianteira, com motorização livre. 
 
TD.2 -  O veículo deve ser documentado. 
 
TD.3 - Proibido o uso de cambio automático, sequencial ou clutchless. A presença de 
conversor de torque caracteriza um câmbio automático; 
 
TD.4 - Proibido o uso de pneus do tipo Slick. É livre o uso de pneus do tipo Drag Radial, não 
importando a marca. 
 
TD.5 - Proibido a retirada dos vidros do veículo ou substituição por outro material. 
 
TD.6 - Proibido recortes na carroceria. Pequenos recortes para acomodação de peças (Ex: 
passagem de escape, acomodação de turbina...) serão tolerados pelo vistoriador desde que 
não caracterizem alivio de peso. 
 
TD.7 - É permitida a substituição do banco do motorista e também do passageiro por banco de 
competição; 
 
TD.8 - É obrigatório o uso de gancho e/ou cabo de aço para reboque em local de fácil acesso; 
 
 

TT – TRAÇÃO TRASEIRA  

 
TT.1 - Compreende veículos de tração exclusivamente traseira, com motorização livre. 
 
TT.2 - O veículo deve ser documentado. 
 
TT.3- Proibido o uso de cambio automático, sequencial ou clutchless. A presença de conversor 
de torque caracteriza um câmbio automático; 
 
TT.4 - Proibido o uso de pneus do tipo Slick. É livre o uso de pneus do tipo Drag Radial, não 
importando a marca. 

TT.5 - Proibido a retirada dos vidros do veículo ou substituição por outro material. 
 
TT.6 - Proibido recortes na carroceria. Pequenos recortes para acomodação de peças (Ex: 



passagem de escape, acomodação de turbina...) serão tolerados pelo vistoriador desde que 
não caracterizem alivio de peso. 
 
TT.7 - É permitida a substituição do banco do motorista e também do passageiro por banco de 
competição; 
 
TT.8 - É obrigatório o uso de gancho e/ou cabo de aço para reboque em local de fácil acesso; 

 

EXB – EXIBIÇÃO 

 
EXB.1 - Compreende todos os veículos que não se encaixam nas categorias anteriores. Aqui 
poderão andar veículos com qualquer tipo de tração, inclusive 4x4, qualquer tipo de câmbio, 
etc. 
 
EXB.2 - São permitidos veículos destinados exclusivamente à Arrancada profissional. 
 
EXB.3 - Esta categoria NÃO terá premiação e nem participará do Mata-Mata. 

 
 

Regulamento GERAL aplicável a todas às categorias 

 
G01 - É obrigatório o uso de capacete fechado, homologado pelo INMETRO ou órgão 
internacional, dentro do prazo de validade; 
 
G02 - Os pilotos deverão trajar no mínimo calça comprida, calçado fechado e camiseta de 
manga. 
 
G03 - Os pneus devem estar em bom estado de conservação, com no mínimo 2 mm (dois 
milímetros) de sulco na superfície de contato com o solo, medidos sobre o TWI. 
 
G04 - O uso de santantonio é permitido. Para veículos conversíveis, é obrigatória a existência 
de um arco de proteção ou santantonio. 
 
G05 - Obrigatório cinto de segurança de no mínimo 3 pontos. 
 
G06 - Obrigatório a existência de extintor de incêndio carregado e válido. 
 
G07 - O uso de pára-quedas é permitido; 
 
G08 - É obrigatório o uso de bandeja de contenção embaixo do motor. 
 
G09 - É obrigatório a presença de reservatório ligado a todos os respiros do motor. 
 
G10- É obrigatório o uso de gancho e/ou cabo de aço para reboque em local de fácil acesso. 

G11 - Pesos e lastros devem estar bem fixados. 

 

Forma de disputa e premiação das categorias TD e TT: 
 
F01 - Toda puxada dos veículos das categorias TD e TT será válida para a classificação final. 
 
F02 - Os participantes deverão buscar o melhor tempo de pista, não importando o tempo de 



reação. Porém, o tempo de pista não será válido em caso de queima da largada. 
 
F03 - O 1°colocado de cada categoria (TD e TT) será conhecido ao final das puxadas de 
sábado (os tempos de sexta-feira também serão válidos), e receberá um prêmio de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro além de sua classificação para o “MATA-MATA” de 
domingo. 
 
F04 - Os 15 classificados restantes receberão uma placa comemorativa do BARUERI RACE 
PARK, além de sua classificação para o “MATA-MATA”. 
 
F05 - Os 16 melhores tempos de cada categoria (TD e TT) se classificarão para o “MATA-
MATA” de Domingo, totalizando 32 carros. 
 
F06 - Na primeira rodada do mata-mata de domingo, caso algum participante não compareça, 
será substituído pelo próximo colocado de sábado, respeitando o tipo de tração do veículo. 
 
F07 - Os participantes serão organizados nas chaves do mata-mata da seguinte maneira: O 
primeiro melhor tempo nas classificatórias largará contra o 32º tempo, o segundo melhor tempo 
contra o 31º, e assim por diante, não importando o tipo de tração.  
 
F08 - No mata-mata, vale o tempo de reação + tempo de pista para a determinar o vencedor.  
 
F09 - O primeiro colocado na grande final do mata-mata receberá o prêmio de  R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) em dinheiro. 
 
F10 - Para efeito de classificação final dos pilotos, os competidores que perderem a puxada, 
terão os tempos comparados com os dos outros perdedores naquela fase do mata-mata, e 
serão ordenados pelos melhores tempos. 

 

 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO: 

R01 - A prova de Arrancada denominada BARUERI RACEPARK, será um evento realizado no 
município de BARUERI, onde os veículos devidamente inscritos, terão o direito de uso da pista 
oficial de Arrancadas. Para isto, deverão ser seguidas as regras abaixo: 

R02 - Em caso de chuva ou quaisquer outros contratempos que atrasem/impeçam a 
realização/finalização do evento, a direção de prova irá analisar a validação parcial do evento 
e/ou cancelamento. 

R03 - Para participar da Arrancada de Rua o participante deverá ser maior de 18 (dezoito) anos 
e estar devidamente habilitado. (a apresentação da CNH será obrigatória no ato da inscrição e 
ou participação). 

R04 - O participante deverá efetuar inscrição junto à secretaria oficial ou em local a ser 
definido, onde apresentará sua CNH e documento de porte obrigatório do veiculo, onde 
também preencherá termo de compromisso e responsabilidade. Cada participante receberá 
uma pulseira de acesso e identificação que deverá ser usada durante todo o tempo em que 
estiver participando do evento. O número de veículos admitidos será definido pela organização 
do evento. 

R05 - O valor de cada inscrição de participação será de R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta 
reais) antecipadamente conforme divulgado pela organização. Este valor inclui a inscrição do 
veículo, 1 (um) condutor /Piloto e 1 (um) acompanhante. 



R06 - Para acessar a pista, o participante deverá mostrar a pulseira acima descrita quando 
esta for solicitada, além de ter passado pela vistoria obrigatória, onde o veículo receberá selo 
de identificação e definição da sua categoria. 

R07 - Não será permitido acompanhante durante o procedimento de largadas. Somente o 
motorista poderá entrar na pista conduzindo o veículo. 

R08 - Todo veículo participante passará por uma vistoria de segurança, conforme horário e 
local a ser divulgado pela organização. Esta vistoria irá verificar as condições gerais do veículo 
e se o mesmo estiver apto, receberá um selo de vistoria e um número de identificação, 
liberando-o a participar do evento. 

R09 - O chefe de vistoria pode recusar qualquer veículo que julgue não ter condições de 
segurança para participar do evento. 

R10 - Pilotos que forem pegos consumindo bebida alcoólica, ou mesmo demonstrarem sinais 
de consumo, serão desclassificados imediatamente. 
 
R11 - Dentro da área destinada aos veículos inscritos, só serão admitidos os veículos que 
estiverem participando da prova de arrancada 
 
R12 - Os participantes serão responsáveis por seus veículos e pertences. A organização não 
se responsabilizará por danos ou furtos dentro das dependências do evento. 

R13 - Os veículos entrarão na pista quando autorizados, em fila indiana, e o fiscal de pista 
prosseguirá com a orientação para que os participantes se dirijam até a área da largada. 

R14 - O percurso da pista considerado como “trajeto de aceleração” será de 201 metros, a 
partir da linha definida como linha de largada. 

R15 - É permitido o aquecimento de pneu, denominado burnout. Será permitido somente um 
burnout por largada, e o veículo não poderá ultrapassar o pinheirinho de largada. Caso isso 
ocorra, o participante perderá a largada. Casos isolados serão avaliados pelo diretor de prova. 

R16 - O alinhamento do veículo é de responsabilidade do motorista/piloto, portanto não será 
permitida a entrada de mecânico e/ou alinhador na pista. Exclusivamente na categoria 
Exibição, que permite carros de Arrancada profissional, o acesso de mecânicos e/ou 
alinhadores à pista ficará a cargo da direção de prova. 

R17 - O sistema de largada utilizado será composto aquecimento de pneu (burnout) – opcional, 
sendo limitado a 1 por largada, pré-alinhamento, alinhamento, largada ou queima, dependendo 
da condição, aceleração e frenagem. 

R18 - Os veículos que participam da Arrancada de rua BARUERI RACE PARK, após 
percorrerem o “trajeto de aceleração”, deverão reduzir a velocidade e voltar para a área de box. 

R19 - É terminantemente proibido continuar acelerando o veiculo após a passagem pela foto 
célula dos 201 metros. Pilotos que o fizerem, terão o caso avaliado e poderão ser punidos pela 
organização. 

R20 - Não existirá nenhum tipo de homologação de recorde. O participante receberá um 
extrato de tempo para simples conferência. 

R21 - Caso o participante queime sua largada (lâmpada vermelha acender), deverá seguir pela 
pista e voltar para o Box. 



R22 - A velocidade de trânsito na área de box deve ser reduzida e não serão admitidas 
manobras bruscas. 
 
R23 - Qualquer atitude do participante que cause transtorno ou prejudique o bom andamento 
do evento, será punido com a exclusão do participante do evento. 

R24 - O participante, no momento da assinatura da ficha de inscrição, declara estar ciente que 
a atividade que desempenhará nas dependências do evento, constituem prática de risco, 
inclusive de morte isentando por completo seus organizadores. 

R25 – Qualquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será estudada pelos 
organizadores e resolvida da melhor maneira possível. 

 

Anexo 01 – Chaves eliminatórias 

 

 



 

 
 
 

(11) 3589-7243 
 

http://www.arrancadabarueri.com.br 

 


