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1. VEÍCULOS ADMITIDOS
São admitidos a participar no “Desafio Starlet” ínica e exclusivamente os veículos da marca Toyota, modelo Starlet
de denominação EP71.
2. CARACTERÍSTICAS BASE
Os veículos admitidos deverão obedecer às especificações definidas na Ficha de Homologação A-5270, e no Anexo
“J” ao Código Desportivo Internacional de 1985, sobrepondo-se o estipulado no Artigo 4 deste Regulamento Técnico
Particular.
Não são aceites quaisquer especificações patentes nas extensões e variantes da Ficha de Homologação posteriores
a 31 de Dezembro de 1985.
3. SEGURANÇA
As viaturas admitidas devem cumprir o estipulado no Capítulo 5 do Anexo “K” ao Código Desportivo Internacional
em vigor (“PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA”)
4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
4.1 Travões
São apenas admitidos os travões patentes no nº803 da Ficha de Homologação base, não sendo
aceites outros descritos nas Variantes de Opção da mesma Ficha de Homologação.
4.2 Alimentação
Não é permitida a adopção de sistemas de injecção, devendo-se manter o carburador especificado
no nº 323 da Ficha de Homologação base, não sendo aceites outros descritos nas Variantes de Opção
da mesma Ficha de Homologação.
4.3 Suspensão
4.3.1
Não é permitida a utilização de barra estabilizadora
4.3.2
É permitida a montagem de barras anti-aproximação entre as fixações superiores dos
amortecedores da frente.
A utilização de barras anti-aproximação entre as fixações superiores dos
amortecedores traseiros não é permitida.
4.4 Bateria
É permitida a colocação da bateria no interior do habitáculo, na zona posterior do local do
passageiro da frente, encostada ao “degrau” de fixação do banco traseiro.
Se colocada no habitáculo, a bateria deve estar devidamente fixa e dentro de uma caixa estanque.

4.5

Caixa de velocidades
Apenas é admitida a utilização de caixa de velocidades de 5 marchas com as seguintes relações
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

4.6

Relação
3.545
1.905
1.310
0.970
0.816

Relação final
É apenas autorizada a seguinte relação final
Relação
4.312

4.7
4.8

Dentes
39 / 11
40 / 21
38 / 29
32 / 33
31 / 38

Dentes
69 / 16

Peso
O peso mínimo admitido, sem combustível, e sem pilot e seu equipamento é de 720 kg
Pneus
Só são admitidos os pneus referidos no Art. 6.1.1 b) do Regulamento Desportivo do Campeonato de
Portugal de Velocidade 1300 - 2021

