COMUNICADO

Para: Equipes de Stock Car
De: Vicar - Departamento Técnico
Assunto: Padrão Visual Stock Car – Guia de Aplicação 2019
Comunicado no.: 01-2019
Data: 24/02/2019
Prezadas Equipes
Este comunicado visa informá-los sobre as novas premissas que definem o padrão
visual dos carros Stock Car, para o Campeonato edição 2019.
Importante enfatizar que os layouts de pintura (carros), deverão ser submetidos
aprovação da Vicar. Portanto, pedimos a gentileza, que os mesmos sejam enviados
com a maior brevidade possível, para os e-mails: - jose.avallone@gmail.com;
marcio@t4f.com.br
Segue abaixo a redação, que define o padrão que utilizaremos em 2019 e que irá
constar no contrato de credenciamento:
“Guia de Aplicação Stock Car - 2019
Condição fundamental: - todos os layouts de pintura, aplicação de patrocinadores e
outros, deverão ser submetidos aprovação da Vicar.
Lateral
Quanto ao número aplicado na lateral, este não poderá ter altura inferior a 350 mm ou
superior a 380 mm. Na largura, independente da quantidade de dígitos, não poderá
exceder a 410 mm. Deverá existir um espaçamento mínimo de 30 mm em todo o seu
contorno e sua espessura mínima não inferior a 50 mm. Respeitando a área (380 mm
[altura] x 410 mm [largura]), onde o número deverá estar inserido, nenhuma outra
informação poderá estar presente. A referência zero na horizontal, tem seu inicio ao
término da porta em sua face traseira e quanto a referencia vertical na projeção da
linha inferior do policarbonato da porta dianteira.
O nome do piloto na lateral, deverá atender uma altura de 90 mm (+/- 5 mm).
A tipologia, cor, inclinação do número e nome do piloto, na lateral, serão livres, mas
os mesmos deverão estar sobrepostos a uma única cor.
Para-brisa
O nome do piloto no para-brisa, deverá ser na cor branca, atender uma altura de 100 mm
(+/- 5mm), na fonte League Spartan com letras maiúsculas e ser aplicado na parte superior,
lado esquerdo (mesmo lado do piloto).
O número do carro, no para-brisa, deverá ser na cor branca, padronizado com a fonte
League Spartan e ainda deverá ter 300 mm de altura (+/- 10 mm) e no máximo 430
mm de largura. Obrigatório ter um espaçamento mínimo de 70 mm com relação a parte
inferior do para-brisa e 30 mm da lateral do mesmo.

Os números deverão ser em adesivo com preenchimento sólido (proibido
números vazados, com somente o outline).
Permitido uso de adesivo na testeira, com altura máxima de 180 mm.

Teto
Em 2019 a área do teto estará disponível para as Equipes.
Apartir de 2020 a mesma será propriedade reservada da Vicar, visando a viabilização
do projeto Multimarcas. “

