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CAMPEONATO MINEIRO DE KART 2016 
 

 

ADENDO 02 AO 
 
 

REGULAMENTO DESPORTIVO 
 

 
SEÇÃO I – DAS CATEGORIAS  

 

 
Artigo 1º - Categorias – Alterações:  

 

I A subcategoria Fórmula 400 Light admitirá pilotos sem nenhuma experiência anterior em 

competições oficiais, com idade mínima de 14 anos completos.  

 

II Categoria SUPER KART INDOOR – Fica criada esta categoria para pilotos portadores da 

Cédula Desportiva Nacional PKI, e também portadores de Cédula Desportiva Nacional PJK, 

PK, PGK, PSK B e PSK A, desde que com idade mínima de 14 anos completos. 

 

 

 

SEÇÃO II – DAS INSCRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA LOCAÇÃO DOS KARTS DA 

CATEGORIA SUPER KART INDOOR 

 

 

Artigo 2º - Inscrições para a categoria Super Kart Indoor: As inscrições deverão ser 

efetuadas na secretaria do Kartódromo RBC até o dia 19/02/2016, com o número máximo de 26 

e o mínimo de 15 pilotos. 

 

I O valor da inscrição será de R$ 2.048,00, podendo ser dividido em até oito parcelas de R$ 

256,00 no cartão de crédito. 

Parágrafo único: O valor da inscrição não será devolvido caso o piloto desista de continuar no 

campeonato, qualquer que seja o motivo. 

 

II Todos os pilotos deverão possuir a Cédula Desportiva Nacional CBA da modalidade Kart, 

com validade para o ano de 2016. 

 

 

 

 

Artigo 3º - Sorteio dos karts: Os karts, do modelo “Super Kart” preparados pelo Kartódromo 

RBC Racing, serão sorteados na sala de briefing antes da primeira corrida de cada evento, na 

presença de todos os pilotos inscritos. 

Parágrafo único: Serão sorteados também os karts que ficarão de reserva, para o caso de haver 

necessidade de troca por defeito ou por qualquer outro motivo. 

 



 
 

ADENDO 02 ao Regulamento Desportivo do CAMPEONATO MINEIRO DE KART 2016 – 2/2 

 

 

Artigo 4º - Troca de kart: Será permitida a troca logo após a tomada de tempo.  

 

I O piloto que fizer a troca deverá largar no final do pelotão na primeira prova do evento. 

 

II Para a segunda prova de todos os eventos, os karts dos pilotos que chegarem do 1º ao 6º 

lugares na primeira prova somente poderão ser trocados se houver defeito mecânico que 

os impossibilite de continuar na corrida. Essa troca somente será autorizada mediante 

análise do resultado da avaliação a ser feita por um mecânico do kartódromo, sob a 

supervisão da FMA. Os karts dos pilotos que chegarem do 7º lugar em diante poderão ser 

trocados e, o piloto que fizer a troca deverá largar no final do pelotão. 

 

III Caso o kart apresente problemas durante a tomada de tempo que impossibilite o piloto de 

continuar na prova, o mesmo será avaliado por um mecânico do kartódromo, também sob 

a supervisão da FMA, que autorizará ou não a troca do kart, sem perda de posição no grid 

de largada. 

 

 

SEÇÃO III – DO BRIEFING PARA PILOTOS DO SUPER KART INDOOR 

 

Artigo 5º - Briefing: Todos os pilotos inscritos deverão participar do briefing antes da primeira 

corrida da rodada dupla.  

Parágrafo único: O piloto que não estiver presente na sala de briefing no momento em que for 

chamado pelo serviço de som do kartódromo deverá largar na última posição do grid, indiferente 

a posição que conquistar na tomada de tempo. 

 

 

SEÇÃO IV – DAS ATIVIDADES DE PISTA 

 

 

Artigo 6º - Circuito Oficial: Nova redação do artigo 12 do Regulamento Desportivo: O 

primeiro e o oitavo eventos serão realizados no circuito tradicional do kartódromo, com 1200m, 

no sentido horário. Os demais eventos terão seus circuitos oficiais sorteados no horário constante 

da programação do primeiro evento, devendo ser o 2º, o 4º e o 6º eventos no sentido anti-

horário, e os demais no sentido horário. 

 

 

Artigo 7º - Tomada de Tempo para a categoria Super Kart Indoor: Será de cinco minutos; 

 

 

Artigo 8º - Corridas para a categoria Super Kart Indoor: Cada uma das duas corridas de 

cada evento terá duração de 20 minutos. 

 

Parágrafo único: A primeira corrida de cada evento será realizada sempre logo após a tomada de 

tempo, sem que os pilotos saiam da pista. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Conselho Técnico Desportivo Mineiro / FMA 


