
P á g i n a  | 1 

 

 
 

43° 
CAMPEONATO 
CATARINENSE 

DE KART 
05 a 08 DEZEMBRO 2019 

 FLORIANÓPOLIS - SC 

 

ADENDO 01 
 

Referente à Programação: 

Onde se lê: 

     1.2 DA PROGRAMAÇÃO: 
A programação será separada por categorias e divulgada em documento específico seguindo a 

definição abaixo: 
 

 (05/12 - Quinta-feira): Treinos Livres de 15min ordenadas por categoria. 

 (06/12 - Sexta-feira): Inscrições na Secretária; 2 (dois) treinos oficiais por categoria, sendo 
2(dois) de 10min; Sorteio de motores para o último treino oficial de cada categoria; Entrega dos 
Pneus; Tomada de tempo com 7min; Lacração de Pneus; 

 (07/12 – Sábado): Resorteio Motores para categorias com motor Honda (Cadete e F4); Warm-
UP com 7min; Entrega dos Pneus; 1° bateria e 2° bateria. 

 (08/12 – Domingo): Resorteio Motores para categorias com motor Honda (Cadete e F4); Warm-
UP com 7min; Solenidade de Abertura; Baterias Finais; Pódio; 

Leia-se: 

1.2 DA PROGRAMAÇÃO: 
A programação será separada por categorias e divulgada em documento específico seguindo a 

definição abaixo: 
 

 (05/12 - Quinta-feira): Treinos Livres de 15min ordenadas por categoria. 

 (06/12 - Sexta-feira): Sorteio de motores; Inscrições na Secretária; 4 (quatro) treinos oficiais por 
categoria, sendo os 4(quatro) de 15min; Entrega dos Pneus; Lacração dos Pneus. 

 (07/12 – Sábado): Resorteio Motores para categorias com motor Honda (Cadete e F4); Warm-
UP com 7min; Entrega dos Pneus; Tomada de tempo com 7min; 1° bateria e 2° bateria. 

 (08/12 – Domingo): Resorteio Motores para categorias com motor Honda (Cadete e F4); Warm-
UP com 7min; Solenidade de Abertura; Baterias Finais; Pódio 
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Referente ao uso de Chassis Nacionais: 

Acrescentar: 

        2.7 CHASSIS NACIONAIS E IMPORTADOS REGISTRADOS NA CBA 
 

b). Será permitido o uso do Chassi Techspeed ano 2016, com homologação 2020 e freios com 

homologação 2017, conforme fotos anexas. 
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Referente a Inscrição: 

Acrescentar: 

        1.4 DA INSCRIÇÃO 
 

Art. 35  – Para participação em provas de Kart, será exigida Licença de Piloto de Kart, observada a 

seguinte graduação: 

35.1 – (Alterar) Para requerer a Licença de Kart, os pilotos deverão se enquadrar nos seguintes 

intervalos de anos de nascimento:  

I - PMK – 2011 e 2012.  

II - PCK – de 2008 a 2010.  

III - PJMK – de 2006 a 2008.  

IV - PJK – de 2004 a 2006.  

V - PNK – antes de 2004.  

VI - PGK – antes de 2005.  

VII – PSK-B ou PSK-A– antes de 1989.  

VIII – PKI – antes de 2007, exclusiva para competições com karts tipo indoor. 

Referente aos Pneus: 

Onde se lê: 

        2.9 PNEUS 
2.9.4 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 do dia 06/12/2019, 1ª e 2ª bateria do dia 
07/12/2019, no dia 08/12 devem se apresentar no setor de pneus para verificação da lacração 
e após liberação para participação na bateria final. 

Leia-se: 
 

2.9.4 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 07/12/2019, no 
dia 08/12 devem se apresentar no setor de pneus para verificação da lacração e após liberação 
para participação na bateria final. 

 

FLORIANÓPOLIS - SC, 25 de outubro de 2019. 

 

                                                                

_____________________________________ 

João Alfredo de Novaes 

PRESIDENTE 


