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ORGANIZAÇÃO: 

 

 

 

WWW.GARAGEM83.COM.BR 



INTRODUÇÃO: 

Garagem Racing 400, evento de arrancadas em 402 metros na reta 

principal do Autódromo Internacional da Paraíba. Você terá toda 

infraestrutura necessária para lhe garantir o máximo de conforto e 

segurança, seja participando da prova ou como espectador, será uma ótima 

oportunidade para você se divertir e acelerar a sua máquina. 

 

REGULAMENTO GERAL 

DO PÚBLICO: 

O acesso ao evento para espectadores será efetuado pelo portão (B) 

do Autódromo Internacional da Paraíba. O valor do ingresso é de R$ 

20,00 por pessoa. Serão isentos da cobrança de entrada apenas os 

pilotos participantes do evento. 

DA INSCRIÇÃO: 

 50 Vagas disponíveis, (Inscrição realizada apenas pelo site: 

www.garagem83.com.br). A inscrição será obrigatoriamente antecipada 

via depósito bancário ou transferência, as inscrições poderão ser realizadas 

até a data 31/03/2017. Não aceitaremos inscrições no dia do evento, 

salvo com autorização expressa da organização. 

Não haverá a prática do "crédito para o próximo evento", 

independentemente das razões que levarem à desistência do participante. 

Em nenhuma hipótese haverá qualquer devolução do total ou parcial 

da quantia paga. 

VALORES: 

 Inscrição: R$ 150,00 (Carro + 01 Piloto); 

 Público: R$ 20,00 (Por Pessoa). 

DO CREDENCIMENTO: 

O credenciamento é obrigatório e começa às 09h00min do sábado 

(01) no setor de cronometragem instalado no inicio da reta principal.  

Os participantes receberão os adesivos de identificação visual e dos 

patrocinadores, de uso obrigatório, que deverá ser fixado nos vidros laterais 

ou portas do veículo, conforme orientação dos organizadores. 

 

 

http://www.garagem83.com.br/


O EVENTO: 

 Será instalado na reta principal do Autódromo Internacional da 

Paraíba um sistema de cronometragem oficial de Arrancadas aferindo a 

velocidade inicial, limitada em 50km/h, tempos nos 402 metros e 

velocidade final. Os carros largarão em duplas, divididos em categorias. 

Os 03 mais rápidos de cada categoria serão premiados com troféus. 

O evento será limitado para aproximadamente 50 veículos de 

qualquer marca ou modelo, seja importado ou nacional.  

Espaço para frenagem na pista será de 300 metros. 

Quantidade de “arrancadas” livre de acordo com o andamento da fila, 

seu melhor tempo de pista será válido para premiação. 

LOCAL DO EVENTO: 

Autódromo Internacional da Paraíba, localizado na PB 082 – KM 03 no 

Município de São Miguel de Taipú/PB (Vizinho ao Parque de Vaquejada 

Bemais e por trás do Condomínio GrenVille Br 230). Acesso pelo BR 230, 

KM 61. 

OBRIGATORIEDADE PARA VEÍCULOS PARTICIPANTES: 

 Os carros deverão estar com 100% do seu interior montado, Exceto 

carros com Santo Antônio.  

 Para veículos oficiais de Arrancadas por medidas de segurança, serão 

liberados apenas aqueles que fazem acima de 8,5s no percurso de 

201 metros. 

 Para carros importados é LIVRE. 

CATEGORIAS: 

O critério do evento e de cunho recreativo, que não configura 

competição esportiva, levará em consideração, unicamente, o tempo final 

do percurso de 402 metros lançado (1/4 de milha), apurados através do 

sistema oficial de arrancadas do Garagem83. 

Divisão das Categorias: 

 DES LIVRE: Carros com tempo menores que 11 segundos no 

percurso de 402 metros. 

 DES 11: Carros com tempo maior que 11s e menor que 12s no 

percurso de 402 metros. 

 DES 12: Carros com tempo maior que 12s e menor que 13s no 

percurso de 402 metros. 

 DES 13: Carros com tempo maior que 13s e menor que 14s no 

percurso de 402 metros. 



 DES 14: Carros com tempo maior que 14s no percurso de 402 

metros. 

 

DAS VISTORIAS/CREDENCIAMENTO DOS AUTOMÓVEIS: 

A vistoria e credenciamento são obrigatórios e será realizado á partir 

das 08h00min em local especifico no Autódromo Internacional da Paraíba.  

Os veículos devem apresentar ótimo estado de conservação, com 

atenção especial ao conjunto pneus / rodas / suspensão / luzes de 

sinalização / freios, que serão vistoriados pela equipe técnica, sujeitos à 

reprovação pela organização. Carros com vazamento de óleo e com excesso 

de fumaça serão vetados. Será proibido o uso de pneus do tipo “REMOLD” 

de qualquer marca, sendo permitidos apenas os pneus de uso convencional 

em estrada e ruas, e ainda SLICKS, desde que em perfeito estado de 

conservação, cabendo à organização do evento a aprovação do material 

utilizado. 

Em caso de chuva no dia do evento, os pneus tipo slick, serão 

proibidos, para segurança de todos participantes. 

Caso haja chuva no dia do evento, ou caso a pista se encontre 

escorregadia em razão de precipitação anterior ao evento, o início do 

evento poderá ser postergado, ou, durante o evento, paralisado, 

temporariamente, até que a pista ofereça condições de segurança. 

Cabe à organização reprovar e/ou excluir do evento os participantes 

cujos pneus não oferecerem a segurança necessária para as condições 

climáticas do dia do evento. 

Serão vistoriados os seguintes itens: 

 Pneus  

 Freio   

 Engate p/resgate         

 Sinaleiras        

 Cinto   

 Extintor          

 Vazamento de óleo    

 Aparência do veículo 

DO BRIEFING: 

O briefing será realizado às 10h00min e é obrigatória a presença do 

piloto participante. 



Um termo de responsabilidade será enviado por email 

antecipadamente para todos os participantes, deverão ser preenchido e 

entregue na chegada da pista. 

 

DA ABERTURA DE PISTA: 

Será logo após a realização do briefing com encerramento as 

15Horas. 

Os pilotos que permanecerem na fila de entrada na pista deverão 

permanecer no interior de seus respectivos veículos, portando todo o 

aparato de segurança, inclusive capacete, sob pena de advertência ou 

expulsão, de acordo com a gravidade do caso, sem direito a reembolso. 

DA ESTRUTURA: 

A organização contará com 01(um) Resgate, 01(um) Diretor de 

prova, 04(quatro) fiscais, 01(um) socorrista 02 (dois) bombeiros civis 

devidamente equipados dentro da ambulância com motorista. 

Cabe aos organizadores alterarem horários, e ainda excluir, penalizar, 

advertir, ou aplicar as medidas necessárias ao participante, para o bom 

andamento do evento. 

Haverá completa infra estrutura de segurança com resgate de 

emergência especializado, ambulância com técnico para remoção e carro de 

resgate. 

O piloto participante poderá ser abordado por algum membro da 
organização do evento e fazer o teste do bafômetro, obrigatório, se for 

detectado álcool, o piloto será desclassificado e não poderá entrar na pista. 

 

Haverá uma equipe de seguranças no local, contratados através de 

empresa terceirizada especializada em segurança privada. 

Cada membro do “staff” (diretores, fiscais e seguranças) portará 

identificação visual, bem como um rádio comunicador. 

DAS REGRAS DE CONDUTA e SEGURANÇA: 

Não é permitido em Pista: 

 

 Submeter os outros participantes a qualquer situação de risco ou 

perigo; 

 Efetuar manobras bruscas, como mudanças repentinas de faixas, ou 

quaisquer outras manobras que possam comprometer a segurança 

dos participantes; 



 É proibido ingerir ou transportar (incluindo acompanhantes) em seu 

veiculo bebidas alcoólicas durante o evento; 

 Apresentar informações falsas ou incorretas na sua ficha de inscrição; 

 Não utilizar o cinto de segurança. 

 

DOS PARTICIPANTES: 

Somente serão admitidos como participantes aqueles maiores e 

capazes no âmbito civil e criminal, bem como em plenas condições físicas e 

mentais. 

Será exigida CNH (carteira nacional de habilitação) com prazo de 

validade vigente na data do evento. 

Será obrigatório o uso de cinto de segurança, bem como de capacete, 

calça comprida e tênis a todos participantes que forem à pista. 

DA CRONOMETRAGEM: 

Arrancadas em duplas com livre escolha entre os participantes ou a 

critério da organização. 

Acenderá a luz verde na sinaleira (pinheirinho) e os veículos vão 

percorrer uma distancia de 70 metros até o ponto inicial onde haverá o 

sensor de velocidade (limitada em 50km /h) entre esse ponto que será de 

10 metros o piloto participante não poderá exceder a velocidade permitida, 

após o segundo sensor o participante poderá acelerar seu veículo até o final 

da última fotocélula (402 metros) marcando seu tempo de pista e 

velocidade final. 

 

 

 

 

 



HORÁRIOS DO EVENTO: 

10:00 Briefing entre os participantes e convidados; 

10:15 Abertura de Pista; 

12:00 Pausa para Almoço; 

13:00 Retorno do Almoço; 

15:00 Fechamento de Pista e Pódio.  

Todos os horários estão sujeitos a alteração pela organização. 

 

 

 

Considerações finais 

A organização se reserva ao direito de alterar qualquer regra 

constante do regulamento, bem como os horários, sempre visando bom 

andamento do evento e a segurança dos participantes e espectadores. 

A equipe do Garagem83 se reserva do direito de realizar o evento 

mediante a um número mínimo de inscrições estipulado pela organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO 

 Todos os pilotos participantes ao assinarem o termo de compromisso, 

declaram expressamente que têm o conhecimento do conteúdo do 

regulamento, e declaram ainda estarem cientes dos riscos inerentes a 

este tipo de evento e que participam por sua conta, não cabendo, 
portanto, aos organizadores, patrocinadores, autoridades ou qualquer 

outra entidade envolvida com a prova responsabilidade de qualquer 

espécie por quaisquer eventuais acidentes e/ou danos que possam vir 

a sofrer e/ou ocasionar a outro(s) participante(s), terceiros ou 

quaisquer outras coisas. 

 

 A organização se reserva ao direito de alterar qualquer regra 

constante do regulamento, bem como os horários, sempre visando 

bom andamento do evento e a segurança dos participantes e 

espectadores. 

 Todas as informações tratar por e-mail, telefone, ou pelas redes 

sociais: facebook ou Instagram. 

 

 

(83) 98182-0083 (VIVO)  

Email: contato@garagem83.com.br 

mailto:contato@garagem83.com.br

