
 

 

42° 

CAMPEONATO  

CATARINENSE  

DE KART 
23 a 25 NOVEMBRO 2018  

CAÇADOR - SC 

 

 

REGULAMENTOS TÉCNICO E DESPORTIVO 
 

A FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FAUESC, de acordo 
com o CODE SPORTIF INTERNATIONAL DE LA FIA – CDI, o REGLEMENT INTERNATIONAL DE 
KARTING – RIK/CIK, CODIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO – CDA 2018, REGULAMENTO 
NACIONAL DE KART – RNK 2018 e este Regulamento Particular com a supervisão do Departamento 
Estadual de Kart realizara a o 42º CAMPEONATO CATARINENSE DE KART 2018, conforme a seguir: 

 

 

 

 REGULAMENTO DESPORTIVO 

1.1 DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 Campeonato realizado em etapa única; 

 Cidade: Caçador - SC;  

 Período: 23 a 25 de novembro de 2018; 

 Kartódromo: Caçador; 

 Extensão da pista: 1.080m;  

 Sentido da pista: Anti-horário. 

 

 

 

 



 

1.2 DA PROGRAMAÇÃO: 

A programação será separada por categorias e divulgada em documento específico seguindo 
a definição abaixo: 

 Quinta-feira: 3 treinos Livres de 15 min por categoria; 

 Sexta-feira: Inscrições; 3 Treinos Oficiais por categoria (2 de 10 min e 1 de 20 min); Sorteio de 
motores para o último treino oficial de cada categoria; Lacração de Pneus; 

 Sábado: Resorteio Motores para categorias com motor Honda; Warm-up 7 min; Entrega Pneus; 
Tomadas 7 min; 1a bateria e 2a bateria. 

 Domingo: Ressorteio Motores para categorias com motor Honda; Warm-up 7min; Solenidade 
Abertura; Baterias Finais; Pódio.  

1.3  CATEGORIAS 

O piloto se inscreverá nas Categorias abertas para o 42º CAMPEONATO CATARINENSE DE 
KART 2018, de acordo com a Categoria da sua Cédula Desportiva CBA 2018, conforme abaixo: 

 

CATEGORIA Licenças Admitidas Grid 
Mínimo 

Agrupa 
com outra 

até 

Agrupamento com 

Mirim PMK 1 5 Cadete 

Cadete PCK 1 5 Mirim 

Junior Menor PJMK 1 5 Novatos 

Junior PJK 1 5 Graduados 

Novatos PNK 1 5 Junior Menor 

125 Graduados PGK 1 5 Junior   

125 Senior A e B PSK-A e PSK-B 5 5 Super Senior 

125 Super Sênior PSK-A e PSK-B (antes 1974) 1 5 Senior A e/ou B 

F4 Junior PJMK e PJK 5 Não agrupa 

 

F4 Graduados PNK, PGK, PSK-A, PSK-B 1 5 F4 Sênior e/ou F4 SS 

F4 Sênior PSK-A e PSK-B 1 5 F4 Grad. e/ou F4 SS 

F4 Super Sênior PSK-A e PSK-B (antes 1974) 1 5 F4 Grad. e/ou F4 Senior 

F4 Próprio PNK, PGK, PSK-A, PSK-B 5 Não agrupa  

FT-250 / FT-170 PNK, PGK, PSK-A, PSK-B 5 Não agrupa   

- Os Pilotos inscritos nas Categorias F4 Sênior, também poderão se inscrever na Categoria F4 
Graduados; 

- O piloto que se inscrever em duas categorias terá desconto de 50% na taxa de inscrição da 
categoria com valor inferior de inscrição. 

- O Agrupamento poderá ser feito ou não pela direção de prova somando-se categorias até o limite 
de pista, inclusive para treinos livres para até 20% acima do limite conforme CDA. 

- A Categoria 125 Sênior só será separada em A e B caso haja mais de 5 competidores em cada 
classe até o termino da inscrição. 

 



 

1.4 DA INSCRIÇÃO: 

As inscrições serão realizadas na secretaria da prova, nas condições abaixo: 

Na Secretaria além da(s) assinatura(s) do termo de responsabilidade será obrigatória a 
apresentação Cédula Desportiva Nacional 2018; 

Os trabalhos na Secretaria serão iniciados as 09h00min horas do dia 22/11/2018 e encerram-
se antes do início das TOMADAS DE TEMPO, horário que serão encerradas as inscrições. 

O valor da inscrição, o valor do aluguel de motor, a quantidade de combustível necessária e os 
tipos e quantidades de pneus para cada categoria seguem a tabela abaixo: 

Categoria Inscrição  Aluguel Motores Combustível Pneus 

Mirim / Cadete R$ 380,00 R$ 380,00 
12 L Gasolina 

Comum 

1 jogo 

categoria PCK 

F4 Junior / F4 Graduados /  

F4 Senior / F4 Super Senior 
R$ 550,00 R$ 500,00 

20 L Gasolina 

Comum 

1 jogo  

selo vermelho 

F4 Próprio R$ 550,00 próprio 
20 L Gasolina 

Comum 

1 jogo  

selo vermelho 

Junior Menor / Novatos / Senior A 

/ Senior B / Super Senior 
R$ 700,00 

R$ 980,00 
25 L Gasolina 

Podium +  

Óleo 2T 

1 jogo 

selo vermelho 

Junior 1.1/2 jogo  

selo amarelo Graduados próprio 

FT-250 / FT-170 R$ 400,00 próprio 20 L Etanol próprio 

 

Obs: Será obrigatória no ato de confirmação da inscrição, o depósito de R$ 10,00, para a retirada de um (01) 
jaleco por piloto, utilizado como identificação de auxiliar de pista durante as baterias de cada categoria. Apenas 
um mecânico por kart, vestindo o jaleco, poderá adentrar a pista durante as baterias. 

Este valor será ressarcido ao piloto, ou responsável, se o mesmo devolver o jaleco na secretaria do evento, após 
finalizadas as atividades de pista, no Domingo, dia 25/11/2018.

 

Na secretaria, no ato da inscrição, o piloto, ou responsável, deverá pagar os valores da 
inscrição e do combustível, além de efetuar o depósito calção referente ao jaleco. 

O aluguel do motor deverá ser pago diretamente ao fornecedor de motores, RBC Motor 
Sport, até o início das atividades de pista. A RBC estará instalada no Parque Fechado. 

O jogo de pneus deverá ser pago diretamente ao fornecedor oficial de pneus do evento, 
Paralego Racing, e retirado no parque fechado para montagem, lacração por código de barras e 
posterior devolução para armazenamento pela organização do evento. 

Com o pagamento do valor da inscrição o piloto terá direito ao uso de: 

  a) uma vaga na área de Box para barraca,  

  b) uma credencial de Piloto,  

  c) duas credenciais de Parque Fechado.  

O piloto poderá inscrever-se em mais de uma categoria, desde que atenda as exigências de 
cada uma delas.  

Em sendo a Inscrição um contrato entre os promotores e adquirentes (pilotos) da participação 
no evento, a falta deste na competição, não significará que a mesma seja obrigatoriamente 
devolvida. 



 

1.5 AREA DE BOXES 

As distribuições das áreas de Boxes serão procedidas de acordo com a ordem de chegada no 
kartódromo; 

Na área dos BOXES, não será permitido o estacionamento de veículos e caretinhas. Somente 
a entrada para descarga dos equipamentos, devendo os mesmos ser estacionados em local 
próprio; 

Será TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE BEBIDA ALCOOLICA NESTE ESPAÇO 
durante os horários da programação. 

Será terminantemente proibido ligar kart nos boxes, sob pena de advertência e multa no valor 
de R$ 150,00. 

 

1.6 CLASSIFICAÇÃO / PONTUAÇÃO:  

O Campeonato será disputado na forma abaixo, e os GRIDs serão formados com o número 
máximo de 36 Karts,

 

Caso uma categoria RNK, venha a ter número superior de inscritos, a mesma será separada por sorteio, 
em GRUPO 1 e GRUPO 2, que disputarão por Grupo a 1ª e 2ª Baterias; Os 36 Pilotos melhores classificados 
pela soma da pontuação da 1ª e 2ª BATERIAS, estarão classificados para a BATERIA FINAL; Em caso de 
empate nas soma da pontuação das duas baterias, o critério de desempate será o “melhor resultado” obtido 
na 1ª BATERIA. Se persistir o empate o critério de desempate passa a ser o melhor tempo na tomada de 
tempos. Persistindo o empate o critério passa a ser o 2º melhor tempo na tomada de tempos e assim por 
diante. Os demais Pilotos estarão automaticamente desclassificados; 

 

A TOMADA DE TEMPO, determinará o GRID da 1ª BATERIA; 

A 1ª BATERIA, determinará o GRID da 2ª BATERIA; 

A “’SOMA DOS PONTOS” da 1ª com a 2ª Bateria, determinará o GRID da BATERIA FINAL, 
sendo o seguinte esquema de pontuação para as duas baterias: 

Posição 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 

Pontos 25 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

O critério de desempate será o “melhor resultado” obtido na 1ª BATERIA. 

O “Resultado da BATERIA FINAL, consagrará os Campeões Catarinenses 2018 por Categoria, 
bem como, Vices, 3º, 4º e 5º Colocados; 

Receberá o troféu de Pole Position o Piloto que obtiver o melhor resultado na TOMADA DE 
TEMPO. 

 

1.7 INDUMENTÁRIA   

 Conforme RNK 2018, inclusive serão verificados prazo de validades dos CAPACETES, os 
capacetes que não são específicos para competição deverão ter selo do INMETRO; 

 Categorias PMK, PCK e PJMK, obrigatório o uso do protetor de pescoço. 

  

 

 



 

1.8 DAS NORMAS GERAIS: 

 A disputa deste campeonato será aberta a todos os Pilotos portadores da Cédula Desportiva 
Nacional CBA válida para 2018, e pilotos estrangeiros com autorização da ASN de origem. 

 Será obrigatória a apresentação na secretaria do Evento, da Cédula Desportiva 2018 e/ou 
Recibo da emissão de renovação do Cadastro – CBA. 

 Os Pilotos com CD CBA PKI, somente poderão participar das Categorias do RNK, desde que 
substituam as referidas licenças. 

 

1.9 MOTOR HOME:   

Dos Motor Homes será cobrado o valor de R$ 800,00, pelo período com o fornecimento de luz 
e água. 

 

 REGULAMENTO TÉCNICO  

Os itens abaixo descritos e/ou, em casos omissos, serão dirimidos com base nas prerrogativas 
normatizadas no RNK 2018: 

 

2.1 PINHÃO E COROA  

    

 CATEGORI

A 

Pinhão x 

Coroa 

Peso 

Kg 

Tomada Nº Voltas 

1ª Bateria 

Nº Voltas  

2ª Bateria 

Bateria  

FINAL 

MIRIM  20x65 106 7 Min 10 10 12 

CADETE 20x65 106 7 Min 10 10 12 

JUNIOR MENOR  10x72 135 7 Min 15 15 18 

JUNIOR 10x74 150 7 Min 17 17 20 

NOVATOS 10x75 158 7 Min 15 15 18 

GRADUADOS 10x75 158 7 Min 17 17 20 

SENIORES (A, B) 10x76 170 7 Min 15 15 18 

SUPER SENIOR 10x76 170 7 Min 15 15 18 

F4 Junior 13x39 150 7 Min 15 15 18 

F4 G/S/SS 13x39 183 7 Min 15 15 18 

F4 Próprio 13x41 183 7 min 13 13 15 

FT 250 / FT 170 Livre 183 7 Min 13 13 15 

   

 As Categorias Mirim, Cadete, Junior Menor, Junior, Novatos, Graduados, Senior A, Senior B, 
Super Senior, F4 Graduados, F4 Senior e F4 Super Senior seguirão integralmente os requisitos 
gerais e de sua designação de todo o capitulo de regulamento técnico do RNK 2018; 



 

 A categoria F4 Junior seguira os requisitos de todo o capitulo de regulamento técnico do RNK 
2018 gerais e com atribuições da categoria F4, sendo alterado o peso para 150kg, e as licenças 
admitidas apenas PJMK e PJK; a identificação da categoria fica como “F4J”. 

  

2.2 CATEGORIAS ESPECIAIS 

2.2.1 CATEGORIA FT-250 – MOTOR PRÓPRIO 

 Chassis: Qualquer marca, modelo e ano de fabricação, desde que atenda as normas de 
homologação (CBA); obrigatório uso do para-choque traseiro;  

 Motor: Serão aceitos somente matrizes de motor Honda CG Titan 150.  

 Preparação: Livre, desde que a cilindrada máxima não ultrapasse 250cc e se mantenham as 
seguintes medidas:  

- Pistão: Diâmetro Livre  

- Curso: Curso Livre  

- Válvula admissão, máximo 30 mm  

- Válvula de escape, máximo 26 mm  

 Carburador: Qualquer marca ou procedência. Modelos permitidos: Strada 200, CRF 230, XR 
200.  

 Combustível: Etanol de uso comum em veículos Nacionais.  

 Escapamento: Uso obrigatório de abafador. O nível de ruído deverá se mantido dentro de um 
padrão aceitável.  

 Suspiro motor: Uso obrigatório de reservatório no suspiro do motor; 

 Rolamentos: Dimensões originais.  

 Coroa e Pinhão: Livre ou decidido no dia do evento. 

 Identificação numérica conforme RNK, com identificação da categoria “FT” 

Pneus: Pneus homologados das marcas MG ou Speed, selo vermelho, novos ou usados; 
deverão ser lacrados para utilização na tomada de tempo e utilizados também nas baterias 
classificatórias e na bateria final. 

 

2.2.2  CATEGORIA FT-170 – MOTOR PRÓPRIO 

 Chassis: Qualquer marca, modelo e ano de fabricação, desde que atenda as normas de 
homologação (CBA); obrigatório uso do para-choque traseiro;  

 Motor: Serão aceitos somente matrizes de motor Honda CG Titan 150.  

 Preparação: Livre  

- Pistão: Diâmetro Máximo 61,5 mm  

- Curso: Curso original do motor 57,8 mm  

- Válvula admissão, máximo 30 mm  

- Válvula de escape, máximo 26 mm  

 Carburador: Qualquer marca ou procedência. Modelos permitidos: Strada 200, CRF 230, XR 
200.  



 

 Combustível: Etanol de uso comum em veículos Nacionais.  

 Escapamento: Uso obrigatório de abafador. O nível de ruído deverá se mantido dentro de um 
padrão aceitável.  

 Suspiro motor: Uso obrigatório de reservatório no suspiro do motor; 

 Rolamentos: Dimensões originais.  

 Coroa e Pinhão: Livre ou decidido no dia do evento. 

CDI: será obrigatório o uso da CDI marca Servitec modelo programável para CG 150, ligada 
ao sistema de ignição no 2o programa com corte a 10.650 rpm.  

 Identificação numérica conforme RNK, com identificação da categoria “FT” 

Pneus: Pneus homologados das marcas MG, selos vermelho e amarelo, ou Speed, selos 
vermelho e branco, novos ou usados; deverão ser lacrados para utilização na tomada de tempo e 
utilizados também nas baterias classificatórias e na bateria final. 

 

2.2.3 CATEGORIA F4 PRÓRIO – MOTOR PRÓPRIO 

Chassis: Qualquer marca, modelo e ano de fabricação, desde que atenda as normas de 
homologação (CBA); obrigatório uso do para-choque traseiro; 

Motor: Motor Honda GX 390 ou similar; 

Carburador: Original, podendo ser trabalhado internamente, mas não podendo ser entubado. 
Não pode ser agulhado de alta; 

Combustível: Gasolina Comum; 

Peso: 183 kg; 

Pneus: Homologados, da marca MG, selo vermelho, adquiridos do fornecedor do campeonato; 

Escapamento: Livre 

 

2.3 COMBUSTÍVEL 

 Todos os competidores deverão comprar combustível da organização do evento, de acordo 
com as quantidades e tipo de combustível estipuladas na tabela do item 1.4 (DA INSCRIÇÃO) para 
utilização na tomada de tempo, nas baterias classificatórias e na bateria final.

 

As categorias FT-250/FT-170 não pagarão combustível no ato da inscrição. Cada piloto, ou 
responsável, deverá entregar no parque fechado 20 Litros de Etanol para ser depositado em reservatório 
próprio para uso durante a tomada de tempo e baterias.

 

 A cada atividade de pista o reabastecimento será feito nas quantidades necessárias para a 
tomada ou bateria. O kart deverá entrar na área de abastecimento, no parque fechado, sempre com 
o tanque TOTALMENTE DRENADO, podendo ser utilizado compressor de ar pela organização para 
limpar as mangueiras; 

 Os tanques e mangueiras poderão ser lacrados; o piloto e a equipe são responsáveis pela 
preservação do lacre e em caso de rompimento o competidor estará desclassificado da tomada ou 
bateria; 

 Poderão ser feitas análises de combustível a qualquer momento dentro do parque fechado;  



 

 Categorias PJMK, PJK, PNK, PGK, PSK “A”, “B” e SS utilizarão gasolina podium misturada 
com óleo 2T na proporção de 22 por 1; 

Categorias PMK, PCK e F4´s utilizarão gasolina comum pura; 

Categorias FT250/FT170, utilizarão etanol de uso comum em veículos nacionais;  

 

2.4 MOTORES SORTEADOS 

 Os motores serão fornecidos pela empresa RBC Motor Sport, com o pagamento do aluguel 
efetuado diretamente ao fornecedor;  

 O competidor poderá solicitar a troca de motor sem prejuízo de posicionamento entre o warm-
up e a tomada de tempo ou bateria final; 

 Caso a solicitação de troca seja feita entre tomada de tempo e baterias, ou entre baterias, o 
prejuízo será de perda de 5 (cinco) posições no grid. 

 

2.5 PNEUS   

 Os pneus deverão ser adquiridos do fornecedor oficial de pneus do evento, Paralego Racing, 
e retirados no parque fechado para montagem, lacração por código de barras e posterior devolução 
em capa e/ou espeto para armazenamento no setor de pneus pela organização do evento. 

Os pneus de chuva não precisam ser comprados do fornecedor oficial do evento. Mas cada 
piloto deverá entregar, no setor de pneus, juntamente com o jogo de pneus Slick, um jogo de pneus 
de chuva, para lacração e utilização durante o campeonato caso a prova (tomada ou bateria) seja 
declara sobre condição de chuva. Este jogo de pneus deve ser homologado, podendo ser usado 
ou novo; se usados os pneus de chuva deverão ser aprovados pelo comissário técnico durante o 
processo de lacração. 

 Fica limitada a lacração de um jogo de pneu Slick e um de Chuva por competidor; 

 Nos horários previstos na PROGRAMAÇÃO, o piloto ou representante deverá se encaminhar 
ao Parque Fechado, no setor de pneus, para a retirada dos pneus do deposito para montagem, 
ficando prontos para a Tomada de Tempo, 1ª e 2ª bateria do dia 24/11/2018, e devolvidos após o 
encerramento das atividades do dia. No domingo, dia 25/11/2018, no horário previsto na 
programação, novamente os pneus deverão ser retirados no setor de pneus para montagem no kart 
para participação na bateria final do Campeonato. 

 Os pneus somente poderão ser inflados com ar comprimido. 

 Qualquer adulteração constatada nos pneus em vistoria técnica implicara na punição do piloto 
e com a invalidação para a utilização da TOMADA DE TEMPO ou BATERIAS, devendo ser 
substituídos por pneus novos devidamente lacrados, perdendo o piloto 10 posições do grid. 

 Caso o piloto venha a utilizar em seu kart pneus de outro concorrente, ambos serão 
eliminados da competição, independentemente de outras sanções. 

 A CBA, FAUESC e Clube Organizador não terão qualquer responsabilidade civil ou criminal, 
em função da qualidade dos pneus adquiridos e/ou apresentados para as competições. Essa 
responsabilidade será única e exclusiva do Piloto concorrente e, do fabricante. 

 Caso haja a necessidade, durante o transcorrer das baterias, da troca de pneus slick pelos 
de chuva, a mesma será com a paralisação da bateria, sinalizada por Bandeira Vermelha pelo 
Diretor de Provas, devendo a troca ser efetuada no grid de largada, não podendo qualquer tipo de 
manutenção, tampouco, a inversão das rodas. 

 Pilotos que participarão de 2 categorias poderão lacrar somente um jogo de pneus de chuva. 



 

2.6 TREINOS CRONOMETRADOS / TOMADA DE TEMPO: 

Conforme RNK 2018. 

 Somente participarão dos TREINOS OFICIAIS os pilotos inscritos e com os equipamentos 
(karts) devidamente identificados (placa/números) conforme RNK, para a colocação dos sensores.  

 Na Tomada de Tempo será utilizado o sistema de Cronometragem por sensores, com duração 
de (sete) 7 minutos por categoria agrupada ou não, prevalecendo à classificação pela melhor volta 
ficando o Piloto responsável pelo equipamento (sensor), incluindo-se a sua indenização em caso 
de danos, perda e/ou extravio valor a ser determinado pela cronometragem. 

 Em caso de empate, será decidido pela 2a., melhor volta e assim sucessivamente. 

 Será obrigatória pela equipe de cronometragem a divulgação dos tempos dos treinos oficiais, 
e de todas as atividades oficiais em pista.  

 Durante a TOMADA DE TEMPO, não será permitida a entrada nos boxes e manutenção na 
pista dos karts inscritos. O Piloto que entrar no Parque Fechado antes do término da atividade em 
desenvolvimento estará encerrando a sua participação na Tomada de Tempo. 

 Os Pilotos que não comparecerem no horário previsto para a TOMADA DE TEMPO, não 
participarão da mesma, sendo alinhados no GRID da 1ª. Bateria após o último Piloto classificado. 

2.6.1 DA POSIÇÃO DO SENSOR 

Os sensores deverão ser fixados na haste do suporte do painel inferior dianteiro (gravata), na 
posição vertical, com o uso do suporte plástico apropriado, de maneira que a placa de fechamento 
do sensor fique voltada para baixo, e o grampo de retenção para cima. Esta instalação será 
obrigatória e deverá ser aprovada pelo comissário técnico. 

  

2.7 DO FECHAMENTO DO KARTODROMO 

 No Kartódromo sede, a pista estará fechada do dia 19/11/2018 ao dia 21/11/2018, abrindo a 
para treinos livres na quinta-feira dia 22/11/2018. 

 

2.8 DA FORMAÇÃO DO GRID DE LARGADA 

Conforme RNK 2018. 

 

2.9 DA LARGADA DA PROVA: 

 Conforme RNK 2018. 

 

2.10 DO ACESSO À PISTA:    

 Conforme RNK 2018.  

 

2.11 DA CLASSIFICAÇÃO 

 Conforme RNK 2018.  

 

 



 

2.12 DAS VISTORIAS TÉCNICAS  

 Conforme RNK 2018 

 Serão feitas vistorias técnicas após a tomada de tempo, as baterias classificatórias e a bateria 
final e de acordo com definição do comissário técnico responsável, baseando no RNK 2018. 

 Todos os karts deverão permanecer em parque fechado até o término da vistoria dos 5 
melhores colocados, caso haja desclassificação os demais, na sequencia serão vistoriados, caso 
não estejam em parque fechado, automaticamente desclassificados. 

 Após o termino da tomada de tempo, repescagem e de cada bateria, os motores e chassis 
poderão ser lacrados ficando à disposição dos Comissários Técnicos, para serem vistoriados a 
qualquer momento, mesmo que já tenha sido procedida a divulgação dos resultados das baterias. 

 Na área destinada à vistoria técnica, somente a presença do piloto será permitida. Será 
proibida a permanência de mecânicos e auxiliares salvo quando solicitada. 

 Para verificação das reclamações, o piloto do kart a ser examinado, deverá fornecer 
gratuitamente mecânico que proceda a desmontagem das peças exigidas. 

 O piloto desclassificado ocupará a última posição da tomada de tempos ou da bateria em que 
ocorreu a desclassificação. Se houver mais de uma desclassificação na tomada de tempos ou na 
bateria o critério de formação do posicionamento dos desclassificados será a partir do último 
classificado e de acordo com a ordem decrescente que os desclassificados possuíam entre si no 
grid original. 

 O concorrente que se negar a verificação técnica ou não comparecer ao parque fechado 
sofrerá as mesmas sanções daqueles efetivamente verificados e comprovadas às anormalidades. 

 Se porventura a irregularidade envolver medição que exija alta precisão, exames 
especializados ou partes não desmontáveis, o kart ou suas peças ficarão à disposição da FAUESC 
até que seja conhecida a decisão final do exame necessário.  

 Correrão por conta do reclamante todas as despesas necessárias para a realização dos 
exames especializados. 

 

2.13 PARQUE DE MANUTENÇÃO:  

 A Direção de Provas definirá no Briefing um local na pista para o Parque de Manutenção onde 
os karts irão parar para efetuar a manutenção voluntaria e/ou por advertência da Bandeira Preta 
com círculo laranja. 

 Fica expressamente proibido realizar qualquer reparo no kart ao longo da pista. Toda e 
qualquer manutenção durante os treinos, bem como, a saída para a pista somente poderá ser feita 
no Parque Fechado. Proibido a entrada de carrinho de manutenção na pista durante a execução 
dos treinos da Tomada de Tempo e Baterias. 

 

2.14 QUANTIDADE DE AUXILIAR PARQUE FECHADO / PISTA:                                         

 Em todas as categorias será permitido: 

 a) Um (01) mecânico para cada piloto na área de parque/ pista, identificado por um 
 JALECO e credencial fornecida pela Organização; 

 b) Um (01) auxiliar de Parque Fechado identificado por credencial fornecida pela 
 Organização. 



 

 Serão terminantemente proibidas à entrada na pista, de qualquer pessoa não autorizada / 
credenciada, sob pena de incorrer nas sanções previstas nos regulamentos. 

 

2.15 DAS PENALIDADES        

 Conforme RNK 2018. 

 Será de total responsabilidade do piloto e seu representante legal, a conduta de qualquer 
membro do time, cabendo-lhe simultaneamente, as sanções previstas no RNK 2018. 

 

2.16 DAS RECLAMACOES        

 Conforme RNK  2018; 

 

2.17 DO FINAL DE ATIVIDADE DE PISTA: 

Conforme RNK  2018; 

 

2.18 DOS PRAZOS          

 Conforme RNK 2018; 

 

2.19 DAS RECLAMAÇÕES DESPORTIVAS / TECNICAS 

 Conforme RNK  2018. 

 

2.20 ALTERAÇÕES 

 O presente regulamento foi elaborado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE KART – 
FAUESC, que poderá ser alterado por ADENDO justificando-se até a data do evento a alteração, 
ficando terminantemente proibida à utilização total ou parcial das Normas Técnicas e Desportivas, 
nomenclaturas e referencias nele contidas, em competições que não tenham a supervisão da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO ou de suas filiadas. 

 

2.21  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

 Conforme RNK 2018 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO, a FAUESC, o CLUBE PROMOTOR 
e os Patrocinadores envolvidos no evento, eximem-se de toda e qualquer responsabilidade civil ou 
penal, por infrações, danos materiais e/ou pessoais cometidas ou acidentes causados durante os 
treinos e provas. Essa responsabilidade será exclusivamente daquele (s) que a (s) tiver (em) 
cometido ou daquele (s) que tiver (em) se envolvido em  acidente(s) ou ainda de seu(s) 
representante(s) legal(is). 

 

2.22 DOS CASOS OMISSOS: 

    Os casos omissos serão julgados pelo colegiado dos Comissários Desportivos na data do 
evento, podendo ser alterado o Regulamento por Adendo desde que se tenham unanimidade dos 
Pilotos da Categoria na (s) mudança (s) a ser procedida (s). 



 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS - SC, 22 de outubro de 2018. 

 

 

Joao Alfredo de Novaes 

PRESIDENTE 



 

42° 

CAMPEONATO  

CATARINENSE  

DE KART 
23 a 25 NOVEMBRO 2018  

CAÇADOR - SC 

 

ADENDO 01 

REGULAMENTOS TÉCNICO E DESPORTIVO 
 

 REGULAMENTO TÉCNICO  

    

2.22 MOTORES SORTEADOS 

Referente a troca de motores: 

Onde se lê:

 
 “O competidor poderá solicitar a troca de motor sem prejuízo de posicionamento entre o warm-

up e a tomada de tempo ou bateria final; 

 Caso a solicitação de troca seja feita entre tomada de tempo e baterias, ou entre baterias, o 
prejuízo será de perda de 5 (cinco) posições no grid.” 

 

Leia-se: 

Se a troca for procedida após o aquecimento, ou entre a tomada de tempo e a corrida, e 
desde que o lacre não tenha sido adulterado ou rompido, o piloto terá sua posição de largada na 
corrida, devidamente preservada, exclusivamente em razão de uma das seguintes situações: 

a) Se houver quebra do pistão; 

b) Se houver quebra da biela; 

c) Se houver a fusão da biela; 

d) Se houver a quebra do virabrequim; 

e) Se a rosca da porca da curva espanar; 

f) Se a rosca do cabeçote espanar. 



 

Se a troca for solicitada por qualquer outro motivo que não os descritos nas alíneas “a” a “f” 
do inciso acima, o piloto deverá perder posições no grid de largada, conforme descrito nas alíneas 
abaixo: 

a) Duas posições na primeira troca; 

b) Cinco posições na segunda troca; 

c) Sete posições na terceira troca, ou troca subsequente. 

d) Essas penalidades terão efeito acumulativo. 

 

Referente aos motores 125cc: 

Acrescentar: 

As categorias PJMK, PJK, PNK, PSKB, PSKA e SS que utilizarão motores 125cc sorteados, 
DEVERÃO utilizar filtro de ar homologado pela empresa fornecedora dos motores, a RBC Motor 
Sport.  

 

 

2.23 CHASSIS IMPORTADOS REGISTRADOS NA CBA 

Referente ao uso de chassis internacionais:  

Acrescentar: 

Os chassis importados homologados com registro na CBA e liberados para uso 
EXCLUSIVAMENTE nas categorias GRADUADOS e SENIOR A, são os das marcas TONY KART, 
CRG e BIREL ART. A liberação para o uso destes chassis está definida conforme homologação 
registrada na CBA. 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS - SC, 14 de novembro de 2018. 

 

 

Joao Alfredo de Novaes 

PRESIDENTE 



  
 

 

42º CAMPEONATO CATARINENSE DE KART 2018 
KARTÓDROMO TUTAS OLSEN – Caçador (SC) – 22 a 25 de novembro de 2018 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – QUINTA-FEIRA (Dia 22) 
CATEGORIA SORTEIO DE MOTORES 1º TREINO LIVRE 2º TREINO LIVRE 3º TREINO LIVRE 

Junior Menor/ Novatos  *** 08:00 | 08:15 09:15 | 09:30 10:30 | 10:45 

Junior *** 08:15 | 08:30 09:30 | 09:45 10:45 | 11:00 

Mirim / Cadete *** 08:30 | 08:45 09:45 | 10:00 11:00 | 11:15 

F4 Graduados *** 08:45 | 09:00 10:00 | 10:15 11:15 | 11:30 

Super Senior  *** 09:00 | 09:15 10:15 | 10:30 11:30 | 11:45 

INTERVALO DE PISTA – 11:45 | 13:00 

CATEGORIA SORTEIO DE MOTORES 1º TREINO LIVRE 2º TREINO LIVRE 3º TREINO LIVRE 

F4 Junior *** 13:00 | 13:15 14:30 | 14:45 16:00 | 16:15 

Graduados *** 13:15 | 13:30 14:45 | 15:00 16:15 | 16:30 

F4 Senior e F4 Super Senior *** 13:30| 13:45 15:00 | 15:15 16:30 | 16:45 

Senior A/B *** 13:45| 14:00 15:15 | 15:30 16:45 | 17:00 

F4 Próprio  *** 14:00| 14:15 15:30 | 15:45 17:00 | 17:15 

FT-250 e FT-170  *** 14:15 | 14:30 15:45 | 16:00 17:15 | 17:30 
 

INTERVALO DE PISTA – 11:45 AS 13:00 

Programação sujeita a alteração 

 

 

 



  
 

 

42º CAMPEONATO CATARINENSE DE KART 2018 
KARTÓDROMO TUTAS OLSEN – Caçador (SC) – 22 a 25 de novembro de 2018 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – SEXTA-FEIRA (Dia 23) 

CATEGORIA 
SORTEIO DE 
MOTORES 

1º TREINO OFICIAL 2º TREINO OFICIAL 3º TREINO OFICIAL 

Junior Menor 09:00 07:30 | 07:40 08:40 | 08:50 10:00 | 10:20 

Junior 09:20 07:40 | 07:50 08:50 | 09:00 10:20 | 10:40 

Novatos 09:40 07:50 | 08:00 09:00 | 09:10 10:40 | 11:00 

Mirim 10:00 08:00 | 08:10 09:10 | 09:20 11:00 | 11:20 

Cadete 10:20 08:10 | 08:20 09:20 | 09:30 11:20 | 11:40 

F4 Graduados 10:40 08:20 | 08:30 09:30 | 09:40 11:40 | 12:00 

Super Senior  11:00 08:30 | 08:40 09:40 | 09:50 12:00 | 12:20 

INTERVALO DE PISTA – 12:20 | 13:30 

CATEGORIA 
SORTEIO DE 
MOTORES 

1º TREINO OFICIAL 2º TREINO OFICIAL 3º TREINO OFICIAL 

F4 Junior 14:50 13:30| 13:40 14:30 | 14:40 15:40 | 16:00 

Graduados *** 13:40 | 13:50 14:40 | 14:50 16:00 | 16:20 

F4 Senior e F4 Super Senior 15:20 13:50 | 14:00 14:50 | 15:00 16:20 | 16:40 

Senior A/B 15:40 14:00 | 14:10 15:00 | 15:10 16:40 | 17:00 

F4 Próprio *** 14:10 | 14:20 15:10 | 15:20 17:00 | 17:20 

FT-250 e FT-170 *** 14:20 | 14:30 15:20 | 15:30 17:20 | 17:40 
 

INTERVALO DE PISTA – 12:20 AS 13:30 

Programação sujeita a alteração 



  
 

 

42º CAMPEONATO CATARINENSE DE KART 2018 
KARTÓDROMO TUTAS OLSEN – Caçador (SC) – 22 a 25 de novembro de 2018 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – SÁBADO (Dia 24) 

CATEGORIA 
SORTEIO DE 
MOTORES 

AQUECIMENTO 
ABASTECIMENTO 

MONTAGEM PNEUS 
TOMADA DE 

TEMPOS 
1a BATERIA 2a BATERIA 

Junior Menor *** 07:30 | 07:37 07:45 09:00 | 09:07 10:15 12:30 

Junior *** 07:40 | 07:47 Na sequencia 09:10 | 09:17 Na sequencia Na sequencia 

Novatos *** 07:50 | 07:57 Na sequencia 09:20 | 09:27 Na sequencia Na sequencia 

Mirim 07:10 08:00 | 08:07 Na sequencia 09:30 | 09:37 Na sequencia Na sequencia 

Cadete  07:20 08:10 | 08:17 Na sequencia 09:40 | 09:47 Na sequencia Na sequencia 

F4 Graduados 07:30 08:20 | 08:27 Na sequencia 09:50 | 09:57 Na sequencia Na sequencia 

Super Senior *** 08:30 | 08:37 Na sequencia 10:00 | 10:07 Na sequencia Na sequencia 

INTERVALO DE PISTA – 12:00 | 12:30 

F4 Junior 13:00 14:10 | 14:17 14:20 15:20 | 15:27 16:30 Na sequencia 

Graduados *** 14:20 | 14:27 Na sequencia 15:30 | 15:37 Na sequencia Na sequencia 

F4 Senior e F4 SS 13:20 14:30 | 14:37 Na sequencia 15:40 | 15:47 Na sequencia Na sequencia 

Senior A/B *** 14:40 | 14:47 Na sequencia 15:50 | 15:57 Na sequencia Na sequencia 

F4 Próprio *** 14:50 | 14:57 Na sequencia 16:00 | 16:07 Na sequencia Na sequencia 

FT-250 e FT-170 *** 15:00 | 15:07 Na sequencia 16:10 | 16:17 Na sequencia Na sequencia 

BRIFING CATEGORIAS MANHÃ– 08:40 (23 minutos) 

BRIFING CATEGORIAS TARDE– 15:10 (13 minutos) 

INTERVALO DE PISTA – 12:00 AS 12:30 

Programação sujeita a alteração 



  
 

 

42º CAMPEONATO CATARINENSE DE KART 2018 
KARTÓDROMO TUTAS OLSEN – Caçador (SC) – 22 a 25 de novembro de 2018 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – DOMINGO (Dia 25) 

CATEGORIA 
SORTEIO DE 
MOTORES 

AQUECIMENTO 
ABASTECIMENTO 

MONTAGEM PNEUS 
BATERIA FINAL 

Junior Menor *** 07:30 | 07:37 07:45 10:30  

Junior *** 07:40 | 07:47 Na sequencia Na sequencia 

Novatos *** 07:50 | 07:57 Na sequencia Na sequencia 

Mirim 07:10 08:00 | 08:07 Na sequencia Na sequencia 

Cadete  07:20 08:10 | 08:17 Na sequencia Na sequencia 

F4 Graduados 07:30 08:20 | 08:27 Na sequencia Na sequencia 

Super Senior *** 08:30 | 08:37 Na sequencia Na sequencia 

F4 Junior 07:40 08:40 | 08:47 Na sequencia Na sequencia 

Graduados *** 08:50 | 08:57 Na sequencia Na sequencia 

F4 Senior e F4 SS 07:50 09:00 | 09:07 Na sequencia Na sequencia 

Senior A/B *** 09:10 | 09:17 Na sequencia Na sequencia 

F4 Próprio *** 09:20 | 09:27 Na sequencia Na sequencia 

FT-250 e FT-170 *** 09:30 | 09:37 Na sequencia Na sequencia 

 

SOLENIDADE – 09:50 – 10:15  

PREMIAÇÃO– 14:00  

Programação sujeita a alteração 

 


