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Prova Terça Prova Terça Prova Terça

1 08/dez/15 7 08/mar/16 13 07/jun/16

2 22/dez/15 8 22/mar/16 14 21/jun/16

3 05/jan/16 9 05/abr/16 15 05/jul/16

4 19/jan/16 10 19/abr/16 16 19/jul/16

5 02/fev/16 11 03/mai/16 17 02/ago/16

6 23/fev/16 12 24/mai/16 18 16/ago/16

3,2

3,3

3,4

3,5

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

As provas têm  fim previsto para as 23,00h.

Mudanças de Calha / Manutenção do carro / Treinos

Treinos Livres têm início às 21:00h.

Em caso de avaria, que impossibilite a reparação rápida do carro durante a prova, é possível a utilização de carro 

de substituição da mesma classe, que será verificado no final da prova.

A contribuição pela utilização da pista por cada prova é de 6, 9 ou 12€ para 1, 2 ou 3 Classes.

Os detentores de cartão de Convidado da Adrenaline Slot Racing Club têm condições especiais nas provas e na 

utilização da pista.

Duração e Calendário de Provas:
O Campeonato com início a 24 de Novembro de 2015 é constituído por Warm Up e 18 Provas com o seguinte 

CALENDÁRIO:
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Realização e Constituição

Modelos

TURISMO

GT's

SPORT Protótipos

Cada Piloto pode correr em 1, 2 ou nas 3 Classes.

Inscrição e custos

Os pilotos só poderão efectuar manutenção dos seus carros no decorrer da prova.

Só é permitido o uso dos líquidos, fitas, etc., fornecidos pela organização para a corrida.

A abertura das instalações é às 20:30h.

A colocação dos carros na pista será efectuada pela organização ou pelos delegados de pista.

Não é permitido aos pilotos mexerem nos carros depois de entrarem em parque fechado.

O Campeonato ADRENALINE 1/32 realiza-se às Terças- feiras de 15 em 15 dias na pista Carrera.

Ao Campeonato podem concorrer todos os modelos de todas as marcas de Slot Cars na escala 1:32 em 3 Classes, 

a seguir indicadas, distintas pelas características técnicas das carroçarias e dos motores indicadas no Regulamento 

Técnico.

As provas serão realizadas em 2 ou mais mangas e organizadas no acto pela Direcção. 

As provas terão a duração de 5 minutos por calha.

As provas terão início às 21:30h, com uma tolerância máxima de 15 minutos.

A inscrição efectua-se no Warm Up ou em qualquer prova ao longo do campeonato.

A inscrição é grátis.

Haverá uma Classificação Geral e Classificações para cada uma das Classes.

As Classificações serão ordenadas pelo total de voltas e metros das 6 melhores provas de cada piloto.
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Os pilotos mais lentos devem, facilitar a ultrapassagem numa RECTA aos mais rápidos, quando verificarem que 

são seguidos por um carro que os tenta ultrapassar, excepto se tiverem andamento semelhante, caso em que 

devem actuar com prudência e desportivismo.

 Verificações, Regras e Pistagens

As avarias de possível reparação rápida serão resolvidas pelo director da prova com PAUSA.

Em caso de avaria que não permita reparação rápida, o piloto pode substituir o carro por outro que será verificado 

no final da prova e desclassificado se não corresponder aos requesitos da classe.

Disposições finais

O Campeonato é organizado pela ADRENALINE SLOT RACING e à sua Direcção competem todas as 

deliberações e decisões, antes, durante e após as corridas e ou aos seus representantes ou a quem estes delegarem.

Qualquer situação não prevista no regulamento, será analisada no momento pela Direcção de cada prova e 

decidida no acto.

A organização da prova, reserva o direito de alterar as datas de corrida desde que avise com a devida antecedência 

os pilotos inscritos.

Maior número de Vitórias

Maior número de 2ºs lugares

A Classificação das corridas é efectuada pelo nº de voltas e metros percorridos.

Das 18 provas a disputar, são considerados os 6 melhores resultados para a classificação final.

Classificações

O critério de desempate nas classificações, e nas provas será:

Maior número de participações

Se apesar de tudo persistir o empate, o piloto vencedor, será o que tiver obtido a melhor média por volta na calha 

vermelha da última corrida considerada para a classificação final.

Na 1ª Prova a que concorram os carros são verificados em todos os parametros e CLASSIFICADOS

Em todas as Provas, são verificadas as caracteristicas restritivas.

Derrame de óleos / aditivos 50 voltas

Pneus Molhados 20 voltas

O Campeonato é organizado pela ADRENALINE SLOT RACING e à sua Direcção competem todas as 

deliberações e decisões, antes, durante e após as corridas e ou aos seus representantes ou a quem estes delegarem.

Qualquer situação não prevista no regulamento, será analisada no momento pela Direcção de cada prova e 

decidida no acto.

A organização da prova, reserva o direito de alterar as datas de corrida desde que avise com a devida antecedência 

os pilotos inscritos.

Distância ao solo 10 voltas

Uso de ímans Desclassificação

As penalizações serão cumpridas na calha vermelha, na recta da meta, em frente à zona do pitlane.

Não facilitar a ultrapassagem 1 volta

Penalizações

Tabela de penalizações pré-definidas, durante a corrida:

Motor Desclassificação

Piloto que não cumprir a penalização, ou a cumprir parcialmente, será alvo de bandeira preta e consequente 

desclassificação.

Atitudes antidesportivas sejam nos treinos ou em prova, serão penalizadas com “stop and go” de 30 segundos.

Por deliberação da direção de cada prova, qualquer carro poderá ser alvo de verificação total.

Os Parametros e as Regras Técnicas são as estabelecidas no Regulamento Técnico.

Os carros após verificados entram em parque fechado e só saem do mesmo para a prova.

Adendas serão adicionadas no caso de alterações/adições ao existente no Regulamento Técnico.

Os pilotos que não estiverem em pista deverão ocupar o lugar de pistadores.

Não será permitido trocar de carro/motor/etc., após este entrar em parque fechado. (Final dos treinos)
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Os vários existentes no mercado de Slot.

Não é permitido o uso de ímanes, para além dos do motor.

Patilhão livre e é permitida a modificação a existentes de marca.

4 - Motores

CLASSES MOTOR a 12v

Classe 1 Até  21.000rpm e 320g.cm

Classe 2 Até  22.500rpm e 320g.cm

1 - Modelos Admitidos
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Escala 1:32, das Classes 1, 2e 3, modelos de TURISMO, GT's e SPORT Protótipos de todas as marcas.

2 - Carroçaria

Todas as Marca e Modelos que se integrem nas Classes e materiais seguintes:

CARROÇARIA

Plásticos rigídos

Classe 2
Plásticos rigídos com interior 

em LEXAN ou semelhante

Classe 3
Plásticos rigídos com interior 

em LEXAN ou semelhante

A decoração é livre e não é permitido o uso de carroçarias em plástico cru, considerando-se plástico cru todo aquele que 

corresponder a cores base, limpas, sem qualquer elemento decorativo. As decorações podem aproveitar a cor base, mas 

devem ser pintadas/decoradas com outras cores sólidas ou decalques.

Não existe peso mínimo definido para a carroçaria.

3 - Chassis

Pneus – Livres

Traseiros:

Jantes – Livres

Eixos Livres.

Chumaceiras, Livres.

Classe 3 Até  25.000rpm e 380g.cm

É permitido qualquer sistema de suspensão.

Todas as Marca que se integrem nas caracteristicas seguintes:

Pneus – Livres incluindo de espuma.

Não é permitido modificar ou manipular o motor por forma a alterar o rendimento original do mesmo.

É interdito o uso de qualquer sistema de travagem (além da produzida pela inércia motor).

O motor deverá conter o respetivo selo original, e de marca comercializada no mercado.

Não são permitidos protótipos nos motores.

5 – Transmissão e Eixos

Pinhão M50 Livre, em número de dentes e material, de qualquer marca.

Cremalheira M50 Livre, em número de dentes e material, de qualquer marca.

6 - Rodas

Frontais:

Jantes – Livres
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A largura máxima no eixo traseiro e na frente é de 64 mm.

Não é obrigatório que as rodas da frente toquem na placa de verificação, mas têm de impedir que o carro toque na pista ao 

virar-se.

O carro só poderá ter as rodas saídas para fora ~1 mm em relação à carroçaria quando visto de cima.

8 – Cabos e Patilhas

Livres.

9 – Lastro e peso do carro

Só é permitido colocar lastro por cima do chassi.

O peso é livre

O lastro deve ser colocado, aparafusado, soldado ou colado sobre aplaca do chassi.

7 - Medidas

A altura mínima do carro ao solo é de 0.5 mm à frente e 1,2 mm na traseira




