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CAMPEONATO MINEIRO DE KART 2016 
 

ADENDO 01 AO 
 

REGULAMENTO TÉCNICO 
 

SEÇÃO I – DA CATEGORIA SUPER KART INDOOR  

 
Artigo 1º - Vigência: Tendo em vista que o campeonato não foi ainda iniciado, este adendo 

terá vigência imediata. 

 

Artigo 2º - Kart: Será preparado pelo Kartódromo RBC Racing, e entregue ao piloto completo, 

com pneus e combustível, nas condições previstas no adendo 02 ao Regulamento Desportivo do 

campeonato. 

 

Artigo 3º - Peso: O peso mínimo do piloto deverá ser de 60kg. O peso mínimo-base obrigatório 

do piloto, em posição de pilotagem, será de 100 Kg. A organização poderá disponibilizar até 40 

kg de lastro em forma de barras de chumbo de aproximadamente cinco quilos cada para 

completar o peso do piloto que não alcançar o peso mínimo exigido.  

I A colocação dos pesos no kart será de responsabilidade do piloto, e deverá ser aprovada 

pelo Comissário Técnico. 

II Os cinco primeiros colocados deverão ser pesados após a corrida na balança oficial do 

evento que fica no interior do parque fechado. Ao descer do kart ao final da prova, o 

piloto deverá imediatamente se dirigir à balança para a pesagem do conjunto.  O 

comissário técnico e/ou o auxiliar do Kartódromo RBC Racing irá conferir o número de 

barras de chumbo que o piloto deverá estar utilizando em seu kart, após a pesagem. 

III O piloto que for flagrado pela direção de prova ou comissários, sem lastros em seu kart, à 

exceção daquele que pesar 100kg ou mais, será sumariamente desclassificado. 

IV Haverá tolerância de até 500 gramas a menos no peso do piloto após a corrida, conforme 

tabela abaixo: 

V O piloto que for flagrado pela direção de prova ou comissários, auxiliando outro piloto na 

pista, será desclassificado da prova. O piloto que for auxiliado nessa situação será 

igualmente desclassificado. 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2016. 

 

Conselho Técnico Desportivo Mineiro / FMA 

TABELA DE PESOS 

FAIXA DE PESO DO PILOTO (Kg) Nº DE LASTROS DE 5Kg TOLERÂNCIA (Kg) 

60,00 até 64,99  8 Até 59,50  

65,00 até 69,99 7 Até 64,50  

70,00 até 74,99 6 Até 69,50  

75,00 até 79,99 5 Até 74,50  

80,00 até 84,99 4 Até 79,50  

85,00 até 89,99 3 Até 84,50  

90,00 até 94,99 2 Até 89,50  

95,00 até 99,99 1 Até 94,50  

100,00 e acima 0 Até 99,50 


