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LISTAS BRASIL 
CONSELHO DE ADMINISTRADORES 

 
REGULAMENTO LISTA ÁREA 19 

 

1. REGRAS BÁSICAS 

a) Cada região do Brasil (com seu respectivo DDD) poderá ter apenas 01 (uma) lista oficial 
reconhecida. 

b) As listas homologadas deverão nomear apenas 01 representante para fazer parte do Conselho 

de Administradores. 
c) É proibido que qualquer organizador responda por mais do que uma área. Cada lista deverá ter 

o seu próprio e exclusivo organizador. 
d) Todos os eventos oficiais e válidos pela lista deverão acontecer no estilo NO PREP – sem 

qualquer preparação prévia da pista. 
e) O sistema de largada e chegada (cronometragem completa, lanterna, câmera ou sensores), bem 

como a metragem da pista, poderá ser definida a critério e conveniência de cada área nos 
eventos normais da lista. 

f) Proibido dar ênfase ao tempo de pista dos carros (cultura do “recorde” ), o foco é quem cruza a 
linha de chegada na frente mais vezes (ou seja, um equilíbrio entre ser rápido e constante na 
medida certa). 

g) Investir fortemente na divulgação (vídeos, banners, posts) do evento e dos pilotos que fazem 

parte da Lista e se destacam no evento. 

 
 

2. PILOTOS 

a) Novos pilotos deverão participar da lista com o mesmo DDD da região onde tem domicílio 

reconhecido ou da lista mais próxima, caso ainda não haja lista formada na sua região. 
b) Pilotos de outras nacionalidades só poderão ser aceitos com cidadania brasileira e domicílio 

comprovado dentro da área DDD da lista pretendida. 
c) É proibido a participação do piloto em duas listas simultaneamente, mesmo que com veículos 

diferentes. 
d) O piloto está vinculado ao seu carro, portanto será permitido 01 veículo por competidor no 

evento. 
e) A vaga na lista é do piloto + carro. Caso o piloto troque de carro, ele automaticamente sai da 

lista e deverá retornar pelo Shark Tank. Da mesma forma não é permitido que outro piloto 
assuma a posição de um carro que já esteja na lista. 

f) Duas ausências consecutivas do conjunto (piloto + carro) em eventos oficiais da Lista geram 

automaticamente o desligamento deste com o evento. 
g) O piloto que sair de uma lista fica impedido por 6 meses de participar de outras listas, 

independente do motivo da saída. O prazo será computado a partir da publicação (canais 
oficiais) atualizada dos TOP 20/10 sem a presença do “ex -integrante”. 
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3. VEÍCULOS 

a) Permitido o uso de veículos bipostos (02 ou mais lugares) de fabricação nacional ou importados 
com tração (original ou adaptada) dianteira, traseira ou integral. 

b) Proibido carros conversíveis, gaiolas, buggys, dragster,  funnycar.  

c) Proibido o monoposto. O piloto deve estar sentado no lado direito ou esquerdo do veículo. 
d) Alterações na carroceria ou chassi/monobloco do veículo são permitidas, desde que não 

descaracterizem o carro e que possua toda a segurança necessária. A carroceria em aço  
em caso de chassi tubular, deverá estar solidamente fixada ao mesmo. 

e) As portas devem ser funcionais, abrir e fechar com facilidade e dar acesso direto ao interior do 

habitáculo. 
f) A entrada e saída do piloto deve ser feita obrigatoriamente pela porta lateral, não sendo 

permitido que a carroceria se desloque para a saída. 
g) Todas as partes móveis do carro podem ser substituídas por material mais leve, porém não 

podem simplesmente ser retiradas do veículo. 
h) Proibido qualquer tentativa para burlar o sistema de cronometragem ou obter vantagem sobre o 

adversário. 
i) Outros itens estão descritos no Regulamento Armageddon em vigor e podem ser utilizados 

como referência. 
j) Proibído carros com velocidade acima de 205 km\h na lista área 19 (motivo de segurança)  

 
 

4. NOVAS LISTAS 

O Conselho de Administradores reconhecerá como “LISTA HOMOLOGADA” os eventos que: 
- Forem realizados em regiões (DDD) onde não existem outras listas já reconhecidas; 

- Seguirem o formato do evento, o modelo de disputa e o regulamento em vigência; 
- Realizarem com êxito os dois primeiros eventos da Lista (formação + 1ª rodagem oficial) com a 

supervisão in loco de algum administrador experiente para acompanhamento e apoio na 
resolução de problemas e dúvidas; e 

- Firmarem acordo de parceria com o conselho atuando em prol do todo e não apenas do 
individual. 

 
Listas homologadas: 11, 13, 15, 19, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 65 e 67 

Listas em processo: 14, 17, 18, 21, 42, 51 e 54 
 
 

5. EVENTO DE FORMAÇÃO 

Para o evento de formação da nova lista o responsável deverá analisar o número estimado de 

competidores, o tempo hábil para realização do evento, o sistema de largada/chegada que será 
utilizado e escolher uma das opções abaixo: 

 
a) Limitar as inscrições em 16, 32 ou 64 competidores permitindo o chaveamento adequado para 

as eliminatórias. Abrir tempo de treino para todos os competidores. Realizar sorteio entre os 
pilotos para definição dos enfrentamentos e na sequência iniciar as eliminatórias (mata-mata) 
para formação do TOP 20 ou 10 da nova lista. 
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b) Eventos com sistema de cronometragem podem ultrapassar o limite de 64 inscrições e usar os 

tempos totais (pista + reação) dos competidores nos treinos para filtragem dos 16, 32 ou 64 
carros/pilotos que irão participar das eliminatórias para acesso a lista. Realizar sorteio entre 
todos os competidores para definição dos enfrentamentos e na sequência iniciar as eliminatórias 

para formação do TOP 20 ou 10 da nova lista. 
 
Os tempos fornecidos pela cronometragem não podem ser utilizados para definir o posicionamento 
final dos pilotos no TOP 20 ou 10. A lista será formada se houver disputas diretas entre pelo menos 16 

competidores que deverão se enfrentar, rodada a rodada, no sistema eliminatório (mata-mata) até 
conhecermos o grande campeão e, consequentemente, “NUMBER ONE” (1º colocado) da nova lista. 
Após o evento, a organização deverá divulgar publicamente (redes sociais etc.) o ranking com todos os 
pilotos e dar destaque para o vencedor. 

 
 

6. EVENTO PADRÃO 

Após formação da lista, o próximo evento já deverá acontecer no formato padrão de rodagem que é 
dividido em duas partes: SHARK TANK e rodadas do TOP 20: 

 
 

6.1. SHARK TANK 
Os carros e pilotos que não pertencem ao TOP 20, mas que gostariam de pertencer, farão sua 
inscrição no evento no que chamamos de SHARK TANK. Essas inscrições devem ser limitadas em 
8, 16, 32 ou 64 vagas de acordo com o tempo hábil para realização das eliminatórias, lembrando 
que ainda teremos as rodadas entre os carros que já estão na lista. 

 
Deverá ser feito o sorteio entre todos os competidores definindo quem vai enfrentar quem no modelo 

eliminatório (mata-mata) até sobrar 4 finalistas do Shark Tank que enfrentarão os 4 últimos 
colocados da Lista após as rodadas oficiais. Se vencer, o piloto/carro assume a posição na lista do 
perdedor. 

 

Lembrando que o SHARK TANK é o único meio de acesso a Lista. 

 
 

6.2. RODADAS DO TOP 20 
Os competidores que terminaram o último evento realizado entre os TOP 20 da LISTA irão se 
enfrentar ao longo do evento em quatro oportunidades no que chamamos de RODADAS PAR (os 
carros em posição PAR terão a chance de subir na lista enfrentando o impar logo acima) e 
RODADAS IMPAR (os carros em posição impar terão a chance de subir enfrentando o par logo 
acima). Segue abaixo a ordem correta das disputas: 

 

1ª RODADA ÍMPAR – Nas rodadas ímpar, o primeiro (1º) e o último colocado (20º) não 
andam. Segue os demais enfrentamentos da rodada ímpar: 19ºx18º, 17ºx16º, 15ºx14º, 
13ºx12º, 11ºx10º, 9ºx8º, 7ºx6º, 5ºx4º, 3ºx2º. Quem vencer assume a posição do 
adversário ou se mantem caso estiver se defendendo. 
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2ª RODADA PAR - Segue os enfrentamentos da rodada par: 20ºx19º, 18ºx17º, 16ºx15º, 

14ºx13º, 12ºx11º, 10ºx9º, 8ºx7º, 6ºx5º, 4ºx3º, 2ºx1º. 

 
3ª RODADA ÍMPAR – repete acima. 

 
4ª RODADA PAR – repete acima. 

 
Após realização das 4 rodadas entre os TOP 20, os quatro últimos colocados (17ª, 18ª, 
19ª e 20ª) serão desafiados por um dos 4 finalistas do Shark Tank (definido por sorteio ou 

outro critério) devendo vencer a disputa para se manter na lista. 
 
 

a) O piloto melhor colocado na lista sempre tem a preferência na escolha da pista. 

b) Os desafios dentro da Lista são sempre posição a posição. 
c) As listas devem manter seu TOP 20/10 de um ano para o outro, sendo permitido “zerar” apenas em 

casos estritamente necessários, justificando ao conselho e avisando antecipadamente aos pilotos 
envolvidos. 

 
 

7. DESAFIOS ENTRE LISTAS 

a) Todos os desafios oficiais entre listas deverão seguir como padrão: percurso de 201 metros NO 
PREP, sistema de largada no pinheiro e pelo menos 02 passadas de treino e acerto para os 
visitantes antes das disputas válidas. Qualquer situação diferente a essa deverá ser acordada 
antecipadamente entre os envolvidos. 

b) Somente as listas homologadas poderão participar de desafios e das edições do Armageddon. 

c) Apresentações e desafios entre integrantes de listas só poderão acontecer mediante informe e 
aceite dos respectivos administradores. 

 
 

8. OUTROS 

a) A regulamentação técnica, de segurança e disciplinar é norteada pelo regulamento do 

Armageddom em vigor publicado atualmente no site da lista 19 em formato PDF para 
baixar. 

b) Sendo levantado qualquer caso ou situação omissa a este regulamento, o administrador deverá 
ser consultado para que os sane; caso julgar necessário será feito consulta ao Conselho de 
Administradores. 

c) As particularidades de cada área ficam a critério do administrador, desde que não confrontem as 
decisões do Conselho de Administradores. 
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MOTOR: 
a) Deve estar fixado na parte dianteira ou traseira do veículo. 

b) Proibido competir sem a tampa do motor (capô) que deverá estar fixada e cobrir toda área do cofre. 
c) Obrigatório o uso de bandeja de contenção de óleo sob o motor devendo cobrir toda sua extensão 

(original ou adaptado). 

 
 

TRANSMISSÃO: 
a) Os veículos dotados de eixo cardam (ou cardã) deverão possuir proteção adequada (travessa 

metálica, cinta, corrente etc) que impeça o mesmo de tocar o solo em caso de quebra. 
b) Obrigatório o uso de bandeja de contenção de óleo sob a caixa de câmbio e proteção adequada da 

capa seca. 

 
 

ALTURA: 

a) Obrigatório espaço livre mínimo de 03 (três) polegadas de altura em relação ao solo, a contar do 
ponto mais extremo da dianteira até 12 (doze) polegadas após o centro do eixo dianteiro. 

 

 

 

SISTEMA ELÉTRICO: 
a) A bateria deve estar solidamente fixada ao carro e o polo positivo isolado e protegido. 
b) Recomendamos o uso de chave geral em todos os veículos inscritos, uma na parte interna de fácil 

acesso para o piloto e outra externa para que a equipe de resgate possa rapidamente desligar todo 
sistema elétrico em caso de acidente. 

 
 

RODAS E PNEUS: 

a) Devem estar em bom estado de conservação. Proibido o uso de pneus refrisados, recapados, 
remoldados ou similares. 

b) Proibido o uso de pneus ou rodas fabricados para motocicletas. 

Os dispositivos de frenagem (freios, paraquedas etc) devem ser adequados ao carro e funcionar com 

eficiência 
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HABITÁCULO: 
a) Todos os vidros poderão ser substituídos por policarbonato. Proibido substituir por redes de 

proteção. 
b) O banco do piloto deverá estar solidamente fixado a estrutura do veículo. 
c) O uso de banco construído em alumínio será permitido com a utilização de suporte adequado no 

assoalho e travamento no encosto. 

d) Fechar todos os orifícios que possam existir no painel corta fogo, assoalho, túnel do câmbio, a fim 

de evitar propagação de chamas em caso de incêndio. 
e) No caso de algum componente do motor, derivados ou reservatório de óleo/combustível estar 

localizado no habitáculo do veículo, uma proteção/parede deverá ser construída recobrindo estes 
componentes, de modo a proteger o piloto de possíveis vazamentos, estilhaços ou explosões. 

 
 

ESCAPAMENTO: 

a) Os gases do escapamento não deverão atrapalhar as fotocélulas da cronometragem, na dificuldade 
do alinhamento o carro poderá ser desclassificado da competição. 

b) Saída de escape feita pela lateral do veículo deverá ter um acréscimo de cano para direcionar os 
gases pra cima, conforme figura abaixo: 

 
 

                                                               
 
 

c) Obrigatório acrescentar ao final do escapamento um X como segurança para amenizar a saída de 
estilhaços em caso de quebra (facultativo a escapamentos originais). 

 
 

SEGURANÇA: 
a) Qualquer tipo de lastro deverá estar solidamente fixado ao veículo. 

b) Obrigatório o uso de extintor de incêndio carregado, com carga dentro do prazo de validade e fixado 
em local de fácil acesso no veículo. 

c) Aplicar adesivo com o nome e o tipo sanguíneo do piloto, de preferência, na porta dianteira 
esquerda ou em outro local de fácil identificação. 

d) Os competidores deverão utilizar cinto de segurança com no mínimo 4 pontos de fixação, capacete 
fechado, macacão (pode ser o de 2 partes), luvas e calçado apropriado. 
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 OBRIGATÓRIO USO DE PROTEÇÃO TIPO GAIOLA A CARROS COM TEMPO ABAIXO 
DE 7.0 SEGUNDOS. 

 

 

 
 
 

Veículos imports e superesportivos com interna montada (permitido retirar os bancos), sem 

recortes ou substituição de peças originais por material mais leve (fibra) podem competir sem 

gaiola de proteção, desde que todos os sistemas de segurança originais (mínimo de 04 airbags) 

estejam ativos. Obrigatório indumentária completa de piloto. 

 

Veículos predominantemente de fibra (original ou não) e/ou construídos com chassi tubular 
deverão ter gaiola de proteção com “Funny Car Roll Cage” recobrindo o piloto (conforme imagem 

abaixo). Obrigatório indumentária completa de piloto (protetor cervical, capacete fechado, luvas, 

macacão e sapatilhas). 
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a) A construção e/ou preparação dos veículos deve sempre priorizar a segurança, tanto do piloto 
quanto de terceiros. É responsabilidade do preparador/piloto a escolha e utilização dos 
equipamentos de segurança e demais componentes adequados ao tipo de carro, potência, 
performance, velocidade e riscos em potencial. 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. A direção de prova nos eventos ARMAGEDDON será composta por todos os administradores de 

lista participantes que usarão do bom senso esportivo para resolver situações não previstas neste 
regulamento. 

 
2. O piloto declara ciência deste regulamento ao assinar a ficha de inscrição do evento, sendo de sua 

inteira responsabilidade o cumprimento das regras, respondendo civil e criminalmente por qualquer 
fato adverso que ocorra por omissão ou tentativa de burlar as mesmas. 

 
 
 
 
 

    REGRAS DE CONDUTA 

 

a) Em caso de briga ou agressão de qualquer parte durante o vento de lista, sendo piloto, 
preparador, assistente, acompanhante da equipe e ETC, ou qualquer pessoa que compõe a 

equipe, será tomada as punições administrativas em reunião da organização da lista. 

Podendo a equipe toda ser punida por W.O em uma corrida ou até a expulsão da lista.  

 

b) É expressamente proibida a ingestão de bebida alcoólica por qualquer participante da lista, 
sendo piloto, preparador, tuner, assistente ou acompanhante da equipe durante o período 
que durar o evento, estando o competidor e qualquer membro da equipe sujeito a realização 

do teste de bafômetro a qualquer momento e passível de banimento da competição. 
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C) Dentro da área destinada aos veículos inscritos, só serão admitidos os veículos que 
estiverem participando do Área 19.  Os participantes serão responsáveis por seus veículos e 
pertences. A organização não se responsabilizará por danos ou furtos dentro das 

dependências do evento. 

 

D) O participante, no momento da assinatura da ficha de inscrição, declara estar ciente que 
a atividade que desempenhará nas dependências do evento constitui prática de risco, 

inclusive de morte. 

 

E) Em caso de chuva, pista molhada ou intempéries do clima o evento pode ser cancelado 
por falta de segurança, Ficando para analise dos organizadores as condições de pista.  
 
F) Em caso de óleo ou qualquer outro produto sendo sujeira na pista a organização poderá 

parar o evento para analisar a pista e decidir se há condição para continuar com o evento.  

 
 
           
 

DESAFIO DE LISTA 
 

Quando Área 19 for desafiada por outra lista o critério de escolha dos carros do desafio 
serão da seguinte forma , OS PILOTOS DA LISTA IRÃO ESCOLHER OS CARROS QUE 
ESTIVEREM EM MELHOR CONDIÇÃO E DISPONÍVEL PARA O DESAFIO.  
 

 

É PROIBIDO QUALQUER DESAFIO ENTRE CARROS DA LISTA ÁREA 19 OU 
QUALQUER OUTRO DESAFIO QUE UM OU MAIS CARROS DA LISTA ESTEJAM 
PARTICIPANDO FORA DO EVENTO RODADA DE LISTA. 

CASO ACONTECE DESAFIO ENTRE CARRO DE LISTA FORA DO EVENTO OU 
QUALQUER OUTRO DESAFIO COM UM OU MAIS CARROS E PARTICIPANTES 

DA LISTA OU NÃO SENDO DE LISTA PODEM SER EXPULSOS DA LISTA ÁREA 19.  
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TODO E QUALQUER DESAFIO TEM QUE PASSAR PELO ADMINISTRADOR DA LISTA. 

 No desafio interno da lista todos terão 30 minutos de atraso sem aviso prévio do horário 
marcado aceito pela organização, após essa meia hora poderá iniciar as puxadas nesse dia 

caso tenha a maioria da lista presente. 

   Em caso de atraso com aviso prévio de algum integrante dos top 20, 

  O organizador da lista pode determinar um horário para o começo dos desafios. 

- Permitido a ajuda de uma pessoa para o alinhamento do carro na pista no confronto 
interno. 
 
- Proibido segurar o carro de qualquer forma na largada. 
 
- o carregamento do motor na largada só pode ocorrer após o sinal do alinhador da bateria 

correspondente.   

 

- Em caso de confronto externo fica a critério do regulamento local. " podendo ou não a 

ajuda no alinhamento" 

   

- Em caso de queima dos dois competidores, será eliminado o que queimou primeiro. 

 

- Os ganhadores e perdedores de cada puxada voltarão para área de ‘parque fechado’, 

devendo ficar prontos para os próximos duelos. 

 

- O competidor tem 5 minutos para apresentar o carro para um responsável da lista na área 

demarcada do evento, ou será desclassificados automaticamente. 

- Após os 5 minutos de apresentação com o carro no parque fechado o piloto terá mais 2 

minutos para entrar com o carro na pista, alinhar e cumprir a puxada. 
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-  Em caso de W.O na puxada sobrando um carro só na pista em condições de fazer a 
puxada, o carro que estiver em condições pode optar por fazer a puxada ou não. sendo que 
o carro terá que sair andando pela pista e voltar na fila para a próxima puxada sem ajuda ou 

sendo empurrado ou puxado.  

 
- Antes de dar início a bateria os competidores terão 10 minutos para abastecimento e 

eventuais ajustes nos carros. 

- Esgotado este tempo, todos os competidores deverão estar devidamente equipados e 

prontos para alinhamento. 

O chefe de vistoria  ou organizador da lista pode recusar qualquer veículo que julgue não ter 

condições de segurança para participar do evento. 

 


