
NOTA: a manobra de ultrapassagem deverá ser feita em segurança e mediante 

o seguinte critério — o concorrente mais lento nunca se desvia da trajetória ideal, 

devendo o concorrente mais rápido olhar para os retrovisores antes de sair da linha 

de trajetória ideal para confirmar que não vem alguém mais rápido a ultrapassá-lo.

PENALIZAÇÕES

ACESSO INTERDITO À PISTA 

ENQUANTO A SITUAÇÃO NÃO FOR

REGULARIZADA

1.ª OCORRÊNCIA:
10 MINUTOS DE PENALIZAÇÃO 

NA SESSÃO SEGUINTE

2.ª OCORRÊNCIA:
EXCLUSÃO DO EVENTO

REGRAS

Aplicação do autocolante de acesso à pista 

no canto superior esquerdo do vidro 

pará-brisas

Utilização obrigatória da pulseira de piloto

Utilização obrigatória do cinto de segurança

Utilização obrigatória do gancho de reboque 

Utilização obrigatória de capacete — 
condutor e passageiro

Qualquer tipo de comportamento que 

a Organização considere perigoso 

ou incorreto, sendo que é:

Proibido fazer drift

Proibido ultrapassar em curva

Proibido disputar travagens

Proibido desrespeitar as bandeiras

Proibido desrespeitar os restantes participantes

Proibido sair das boxes de marcha-atrás

Proibido dificultar a ultrapassagem dos 
concorrentes mais rápidos

Proibido parar no corredor de circulação do 
pit-lane para troca de condutor/acompanhante;

Velocidade máxima no paddock: 15 km/h

Velocidade máxima no pit lane: 60km/h

BANDEIRA VERDE 
Informa que o perigo passou 

e a pista está livre para 
competição

BANDEIRA VERMELHA
Corrida ou sessão interrompida

BANDEIRA AZUL
Está prestes a ser “dobrado” 

e por isso deve facilitar a passagem

BANDEIRA AMARELA
Alerta que ocorreu um qualquer 

problema na pista: não pode 
ultrapassar e deve reduzir 

a velocidade

 

 BANDEIRA PRETA 
COM DISCO LARANJA

BANDEIRA PRETA E BRANCA BANDEIRA PRETA
Exclusão do evento. Deverá dirigir-se

para o pit lane
Advertência antes da amostragem 

da bandeira preta

Zona de Perigo. Pista suja
ou com baixa aderência. Poderá
verificar-se a presença de óleo

ou de outros elementos

Fim de sessão

O veículo apresenta algum 
tipo de problema ou avaria mecânica.

Carece de intervenção imediata e deverá 
por isso ser imobilizado ou dirigir-se

de imediato para o pit lane 

 BANDEIRA AMARELA 
E VERMELHA

BANDEIRAS

Proibido fumar nas boxes,
pit lane e muro das boxes

Proibido ingerir bebidas alcoólicas 
pelos condutores

Obrigatório colocar capacete 
no condutor e passageiro

Obrigatório colocar
gancho de reboque

Obrigatório colocar cinto 
no condutor e passageiro

Proibido o acesso de menores de 16 
anos ao muro das boxes e pit lane

Proibido beber ou comer 
no muro das boxes

16
Proibido exceder 

os 15 km/h no Paddock
Proibido exceder

os 60 km/h no pit lane
Proibido o acesso de animais 
ao muro das boxes e pit lane

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PADDOCK, PITLANE, BOXES E MURO DAS BOXES

km/h
15 60

km/h


