Regulamento Desportivo - 2021
Artigo 1º - Dos participantes:
Podem se inscrever os pilotos que locarem carros da F/Promo Racing, equipe única da
Fórmula Vee. Todos os participantes devem ser iniciantes no automobilismo, de forma que
não tenham disputado regularmente competições oficiais supervisionadas por qualquer FAU
(Federação de Automobilismo) ou que tenham participado apenas da 1ª etapa da Copa ECPA
de 2021 e não tenham mais competido nas demais etapas.

Artigo 2º - Forma de disputa:
A Fórmula Vee OPEN terá ao todo 03 (três) etapas, nos dias 27/06, 12/09 e 21/11 de 2021, em
datas inicialmente definidas pelo ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), local
de todas as etapas. As datas podem ser alteradas a critério dos organizadores por questões de
necessidade ou impossibilidade de se realizar uma ou mais etapas. Em caso de alteração de
datas, todos os participantes serão comunicados com antecedência.
Em cada etapa, os participantes serão divididos em 4 (quatro) baterias com 7 (sete) ou 8 (oito)
pilotos cada, com a classificação por séries, que serão denominadas da seguinte forma, com as
marcas de patrocinadores da categoria:
Série BraClean
Série F/Promo Racing
Série Global Decor Digital
Série Real Radiadores
A composição dos pilotos nas séries não poderá ser alterada e será mantida durante toda
competição. Após as 3 (três) etapas será conhecido o vencedor de cada série com base na
somatória de pontos.
Os 4 (quatro) ganhadores das 4 (quatro) séries disputarão uma corrida final (Final Four) onde o
vencedor será declarado campeão da Fórmula Vee Open 2021.

Artigo 3º. Datas das etapas:
As datas da Fórmula Vee OPEN são as seguintes:
ETAPA
1ª
2ª
3ª e Final Four

DATA
27/06
12/09
21/11

Artigo 4º - Cronograma das Atividades:
Cada etapa será realizada em um único dia, da seguinte forma:
1 treino de 20 (vinte) minutos
1 tomada de tempo de 10 (dez) minutos
1 corrida com 10 (dez) voltas
Estas atividades serão realizadas nos seguintes horários:
1ª BATERIA
07:00 hs - BRIEFING / Sorteio dos carros
08:00 às 08:20 hs - Treino livre (20 MIN)
08:25 às 08:35 hs - Classificação (10 MIN)
09:00 às 09:20 hs - Corrida (10 voltas)
2ª BATERIA
08:30 hs - BRIEFING / Sorteio dos carros
10:20 às 10:40 hs - Treino livre (20 MIN)
10:45 às 10:55 hs - Classificação (10 MIN)
11:20 às 11:40 hs - Corrida (10 voltas)
3ª BATERIA
10:30 hs - BRIEFING / Sorteio dos carros
12:40 às 13:00 hs - Treino livre (20 MIN)
13:05 às 13:15 hs - Classificação (10 MIN)
13:40 às 14:00 hs - Corrida (10 voltas)
4ª BATERIA
13:00 hs - BRIEFING / Sorteio dos carros
15:00 às 15:20 hs - Treino livre (20 MIN)
15:25 às 15:35 hs - Classificação (10 MIN)
16:00 às 16:20 hs - Corrida (10 voltas)
Será feito um rodízio de horários entre as séries a partir da segunda etapa.
Artigo 5º – Formato das corridas:
Cada corrida terá um total de 10 (dez) voltas, sem neutralização do safety car. O grid será
formado com base na tomada de tempo que antecede a corrida. A largada será lançada, com
os carros alinhados em fila indiana, sendo apresentada a bandeira verde.
Artigo 6º - Final Four
A corrida para apontar o campeão da FVee Open será realizada entre os quatro vencedores
das séries, logo após a quarta bateria na terceira etapa.

A prova final terá 10 (dez) voltas, no mesmo modelo das demais. Os carros serão sorteados.
Não haverá treino livre prévio nem treino de classificação, a princípio. O grid será formado de
acordo com a pontuação dos pilotos nas séries. Em caso de empate na pontuação, valem os
demais itens de desempate previstos neste regulamento.
Obs: a FVee vai avaliar com o ECPA a possibilidade de estender o horário de utilização da pista
na última etapa para a realização de ao menos um treino antes do Final Four. Neste caso, este
treino definirá a formação do grid. Esta definição será feita pela F/Promo Racing até a segunda
etapa da competição.
Artigo 7º – Sorteio dos carros:
Os carros serão sorteados entre os pilotos antes de cada etapa. Todos os carros serão
preparados da mesma forma pela equipe F/Promo Racing, organizadora da competição
Após o sorteio não será permitida alteração, exceto se algum carro precisar ser trocado para
adequação do piloto ou problema mecânico.

Artigo 8º – Da pontuação ao final da prova:
Em cada etapa, a pontuação será a seguinte:
1º colocado: 16 pontos
2º colocado: 14 pontos
3º colocado: 12 pontos
4º colocado: 10 pontos
5º colocado: 8 pontos
6º colocado: 6 pontos
7º colocado: 4 pontos
8º colocado: 2 pontos
Para pontuar, é necessário completar ao menos 75% da prova, ou seja, 8 voltas, de acordo
com o Regulamento Geral de competições da FASP (Federação de Automobilismo de São
Paulo).
Pontos extras:
1 ponto pela pole position.
1 ponto pela volta mais rápida na prova.

Artigo 9º - Critérios de desempate:
Se ao final das três etapas um ou mais pilotos terminarem empatados na pontuação, os
critérios de desempate são, pela ordem: vitórias, segundos lugares, terceiros, quartos e assim
por diante.
Se persistir o empate, os critérios seguintes são: maior número de pole positions, maior
número de voltas mais rápidas em provas, tempo da volta mais rápida na competição (prova
ou treino classificatório em qualquer etapa).

Caso alguma etapa não seja realizada, por qualquer motivo, a pontuação final levará em conta
as demais etapas.
Não haverá descarte de pontos.

Artigo 10º - Premiações:
Em cada etapa, serão premiados com troféus os três primeiros colocados em cada série,
juntamente com um Teste Psicofísico da Pilotech para o vencedor de cada série.
Ao final das 3 etapas, o vencedor de cada uma das séries ganhará uma sapatilha Sparco
Slalom RB-3.
Após a corrida final (Final Four), que elegerá o vencedor da Fórmula Vee OPEN, os 4
participantes ganharão, além de troféus:
Campeão – 50% de desconto no Campeonato Paulista ou Copa ECPA de 2022
Vice-campeão – 30% de desconto no Campeonato Paulista ou Copa ECPA de 2022
3º colocado – 10% de desconto no Campeonato Paulista ou Copa ECPA de 2022
4º colocado – 10% de desconto no Campeonato Paulista ou Copa ECPA de 2022
O valor do desconto se refere exclusivamente ao aluguel do carro pago à F/Promo Racing e
não se aplica às demais despesas como taxas de filiação e inscrição de provas.

Artigo 11º - Regulamento Geral da FASP
Este regulamento segue todas as demais determinações do Regulamento Geral de
Competições da FASP, a Federação de Automobilismo de São Paulo, que pode ser consultado
no site oficial da entidade em
https://faspnet.com.br/sis_wp/regulamento/regulamento_317_desp.pdf
Artigo 12º - Casos não previstos neste regulamento:
Se ocorrer algum caso não previsto no regulamento do FVee Open ou no Regulamento Geral
de Competições da FASP, a definição será tomada pela equipe F/Promo Racing, organizadora
da FVee Open.
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