
 

 

 
 

São Paulo, 22 de Novembro de 2019 
 

Ref.: Boxes da competição Fórmula SAE 

Abaixo explicamos os procedimentos referentes aos boxes da competição. 
 

• Entrada dos Formulas e materiais nos boxes - dia 28/11/2019 (quinta-feira) a 
partir das 8h00. 
 
Este ano não será permitida a descida de caminhões, ônibus, pick-ups e/ou carros 
de passeio para descarregar dos Formulas SAE e respectivos materiais. Os 
caminhões deverão parar na área indicada na imagem abaixo e as equipes deverão 
descer com os protótipos e materiais somente pelos integrantes de cada equipe. 
Levem carrinhos de transporte para os seus materiais. 

 

Informativo 31 



 

 

 

Mapa dos boxes e estacionamentos e caminhos de acesso 
  



 

 

• Ordem dos boxes 
 
A ordem dos boxes será de acordo com a imagem abaixo. Não será permitida a 
troca de box com outra equipe. 
 
O box número 1 será próximo à área de arrancada do ECPA (entrada pelo 
estacionamento, porção inferior do mapa), enquanto que o box número 60 será 
próximo ao final da reta (ao lado da área de scrutineering, porção superior do 
mapa). 

 
 

Box Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 

Equipe 48 47 46 44 43 41 40 39 37 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 … 

                     
 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 … 

… 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 … 

                     
 

… 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 … 2 1 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E21 

  
• Entrada de integrantes das equipes nos boxes 

 
Somente terão acessos aos boxes e algumas áreas da competição os integrantes das 
equipes anteriormente cadastrados na secretaria da SAE BRASIL. 

 

 
Área permitida somente a inscritos na competição 

  



 

 

• Saída dos carros e materias nos boxes 
 

Para a retirada dos carros e materiais dos boxes, o procedimento será igual ao 
primeiro item deste documento: não será permitida a descida de transportes. 
Sendo assim, os integrantes das equipes deverão levar seus itens até o local em que 
os caminhões/ônibus estarão estacionados. 

 
• Observações gerais 
 
- Cada equipe terá uma tenda no box fornecida pela SAE BRASIL no tamanho de 
5X5m. 
- Os boxes não terão ponto de energia. A competição disponibilizará uma oficina para 
as equipes utilizarem seus equipamentos. 
- Nenhuma ligação elétrica será permitida entre os pontos de energia do ECPA com 
os boxes, tendas ou mesas das equipes no autódromo como um todo. 
- A permanência dos integrantes nos boxes será das 8h00 às 18h.  
- O credenciamento das equipes iniciará no dia 27/11 (quarta-feira). Somente será 
permitida a entrada dos protótipos para os boxes e na prova de inspeção no dia 28/11 
(quinta feira). 
- A retirada do protótipo durante a competição, antes do enduro, somente será 
permitida mediante a autorização do Comitê Técnico. 

 
 
Atenciosamente, 
SAE BRASIL 2019 


	São Paulo, 22 de Novembro de 2019

