
 

 

 

 

 

                                                      COMUNICADO 

 

Para: Equipes Stock Car Pro Series 

De: Vicar - Departamento Técnico 

Tema: Guia para Padronização do Box/ Campeonato de Box/ Box 1ª Etapa 

Evento: #1 – São Paulo - Interlagos (09 a 13 de fevereiro)  

Comunicado no.: 01-2022 

Data: 11/01/2022   

  

Prezadas Equipes 

 

Inicialmente o desejo da Vicar de um Feliz Ano Novo, para todas as Equipes.  

Segue anexado a este comunicado o Guia para Padronização do Box, com referências, 

dimensões, boas práticas. Pedimos que leiam com atenção e façam os ajustes caso for 

necessário.  Extremamente constrangedor e desgastante para a Vicar ficar apontando 

irregularidades, seja ela de qualquer natureza for, mas se revelar necessário, teremos 

que faze-lo.  

Ainda neste material retratamos as principais premissas do Campeonato de Box, 

enfatizando que para participação do mesmo a Equipe deverá estar enquadrada no 

Plano Fidelidade da Vicar e outras condições adicionais que estão presentes neste 

material. 

Com abertura do campeonato definida para autódromo de Interlagos, gostaríamos de 

antecipar como funcionará o padrão de distribuição das garagens, desta vez onde cada 

equipe com dois carros estará acomodada em um box com 216 metros quadrados, (12 

metros de frente por 18 metros de profundidade. Para as Equipes com operação de um 

carro, muito provavelmente será necessário o compartilhamento da garagem com outra 

em similar situação, mas como existem pendências quanto algumas confirmações 

teremos que aguardar os próximos dias.  

Importante que as equipes façam o preenchimento desta área disponibilizada com alto 

nível. Improvisação de última hora acabam por depor contra a própria equipe e seus 

patrocinadores. Solicitamos que o posicionamento face frontal dos painéis (frente do 

box) respeite o avanço de 1 metro representado nas imagens e igualmente a parte 

traseira venha para referência apontada. A padronização eleva o status das equipes, 

demonstrando o quanto elevado é nível e o profissionalismo de todos vocês.   

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Vicar - Departamento Técnico 

 


