
                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
                                                                                                              

1º ENDURANCE DE KART 3 HORAS 

LAGES SC. 

Art. 01 – DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS. 

O Kart Clube de Lages realizará o 1º Grande Prêmio de Kart de Endurance 3 horas de 

Lages edição 2018, de acordo com o Código Desportivo de Automobilismo  - CDA, e o 

Regulamento Nacional de Kart - RNK e o presente Regulamento Particular. 

 

Art. 02 – QUANTIDADES DE PROVAS, CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES. 

2.a – O 1º Grande Prêmio de Kart Endurance  3 horas de Lages e um campeonato 

realizado em uma única prova com percurso total de 3 horas a ser realizada nos dias 

17/18 de março de 2018 , no qual serão utilizados motores 4 tempos alugados  para 

todas as equipes participantes. 

2.b -  Para efeito de classificação final será declarada vencedora a equipe que completar 

o tempo de 3 horas com maior número de voltas. 

2.c – O valor das inscrições será de R$ 1.200,00 (o valor inclui inscrição, aluguel do 

motor e taxa Fauesc) por equipe com número mínimo de 2 pilotos e máximo 3 pilotos. 

2.d – Eventuais danos causados e comprovados ao motor, por quebra de lacre, durante 

a  prova e treinos, deverão ser ressarcidos pela Equipe ao promotor do evento.  

2.e -  Os motores serão sorteados as equipes que tiverem suas inscrições feitas e com 

seus pilotos com Cédula Desportiva  - CBA 2018, as 7:00 hs para montagem em seus 

respectivos kart’s e deverão ser devolvidos ao final da prova. 

2.f – Após o sorteio dos motores ocorrerá o WARM-UP, TOMADA DE TERMPO E PROVA 

nos seguintes horários. 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

08:00 Hs às 08:20 Hs WARM-UP 

08:30 Hs às 08:45 Hs TOMADA DE TEMPO 

08:50 Hs às 09:00 Hs BREIFING 

09:00 Hs às 12:00 Hs PROVA 

2.g – É obrigatório o uso de COROA 41. 

2.h – Só serás entregue o motor se a equipe estiver com as inscrições feitas. 

2.i -  Para a definição do Grid será feita uma tomada de tempo de 15 minutos. A equipe 

deve definir o piloto que fará a tomada e o mesmo piloto deverá fazer a largada da 

prova.   

 

Art.03 – CATEGORIAS. 

3.a – A prova será disputada em uma única categoria para pilotos com idade mínima de 

13 anos completos. PESO MÍNIMO DO CONJUNTO PILOTO/KART SERÁ DE 185 KG. 

 

Art. 04 – DOS PILOTOS E MEBROS DA EQUIPE. 

4.a – Em cada equipe só será permitida a participação de 1 PILOTO com idade até 25 

anos. 

4.b – Para todas as equipes será fornecido 02 jalecos por equipe com cores diferentes, 

sendo um para o mecânico e outro para o chefe de equipe para uso durante a prova, só 

será permitido o acesso a pista vestindo o mesmo. 

4.c – Os mecânicos somente poderão fazer reparos durante a prova, no parque de 

manutenção definido pela organização da prova, inclusive colocação de bico.     

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

4.d – O chefe de equipe será responsável pelo pagamento de eventuais danos (batidas, 

quebra de motor) ocorridas em sua equipe durante o transcorrer da prova. É 

obrigatório constar o nome do chefe de equipe na ficha de inscrição. 

 

Art.05 – EQUIPAMENTO INDIVIDUAL. 

5.a – É obrigatório ao piloto o uso de capacete, macacão sapatilhas, luvas, em treinos, e 

na prova. Fica facultada ao diretor de prova a interdição do equipamento individual que 

o mesmo julgar inseguro. 

 

Art.06 – NÚMEROS. 

6.a – Os Kart’s deverão ser numerados pelas equipes, obrigatório na frente e atrás e 

laterais. (RNK) 

 

Art.07 – NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES E DE TEMPO DE PILOTAGEM. 

 

7.a – O número de participantes de cada equipe será de no mínimo 2 (DOIS) e máximo 3 

(TRÊS) pilotos por equipe com carteira de piloto, caso o piloto não tiver carteira de 

piloto, pagará  uma  parcela  da  mesma no valor de R$ 100,00 a FAUESC mediante 

recibo emitido pela entidade no ato da inscrição.   

7.b – Cada equipe deverá fazer 02 (DUAS) paradas obrigatórias de 5 minutos e 01 

(UMA) parada obrigatória de 15 minutos; Toda a vez que o Kart entrar no pátio 

fechado, seja para manutenção ou troca de piloto deverá ser obrigatoriamente feita a 

pesagem do Kart/piloto. Reabastecimento não é obrigatório. Caso a equipe não faça as 

03 (TRÊS) paradas obrigatórias será desclassificada. 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

7.c – O mesmo piloto que fizer a tomada de tempo terá que fazer a largada, e o tempo 

máximo de pilotagem sem parar é de 55 minutos. É obrigatória a parada dentro desse 

período, a equipe que não cumprir esse tempo será desclassificada. 

7.d – Na parada obrigatória para troca de piloto, é obrigado a troca do piloto não 

podendo o anterior fazer mais uma perna de prova, é obrigado que o motor seja 

desligado, pesar e empurrar o kart até a área demarcada para a troca de piloto. É 

permitida mas não obrigatória a calibragem dos pneus e abastecimento. 

7.e – A parada de 15 minutos pode ser feita em qualquer momento da prova.  

 

Art.08 – CRONOMETRAGEM. 

 

8.a – Será usada a CRONOMETRAGEM da empresa CRONOSPEED. 

 

Art.09 – POSIÇÃO DE LARGADA. 

 

9.a – As posições de largada serão definidas por tomada de tempo de todos os Kart’s. 

Logo após o Brefing com o diretor de prova. A largada será do tipo LE MANS com os 

Kart’s posicionados lada a lado em seqüencia e os pilotos fora dos kart’s. 

9.b – Fica o mecânico proibido na hora da largada empurrar o Kart, sendo constatado o 

feito fica imediatamente penalizado em 5 segundos o competidor. 

 

 

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art.10 – RESPONSABILIDADES DOS CONCORRENTES E CONDUTORES. 

 

10.a – É de responsabilidade do concorrente fazer com que todas as pessoas abrangidas 

pela inscrição respeitem as leis e regulamentos. 

10.b – Os organizadores, a FAUESC  e os patrocinadores, eximem-se de toda e qualquer 

responsabilidade civil e  penal, pelas infrações cometidas e ou acidentes causados 

durantes treinos, provas e ou eliminatórias, sendo esta responsabilidade exclusiva 

daquele que a tenha cometido. 

10.c – Qualquer piloto que tenha a intenção de deixar a pista e retornar ao parque de 

manutenção deverá sinalizar devidamente com tempo suficiente e com certeza de 

poder fazê-lo sem perigo, levantando o braço antes de diminuir a velocidade. 

10.d – Todas as infrações, faltas disciplinares ou desrespeito aos artigos desse 

regulamento, cometida por qualquer membro da equipe, fará com que o piloto 

responsável seja passível de penalidade, como segue: 

Advertência, Multa, Perda de posição ou Volta, Exclusão da prova ou parte dela, 

Desclassificação e Suspenção.     

 

Art.11 – COMBUSTÍVEL. 

 

11.a – Cada Equipe deverá trazer 20 litros de gasolina comum e nota fiscal da mesma. 

11.b – O combustível será misturado e fornecido para todas as equipes para a TOMADA 

DE TEMPO E PROVA. 

11.c – O reabastecimento será feito pela organização da prova no parque fechado. 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art. 12 – PNEUS.  

12.a – Pneus Slick tarja vermelha. Só é permitido o uso de 01 (UM) jogo por equipe. Fica 

a critério de cada equipe a forma de utilização do mesmo. 

12.b – A equipe deverá providenciar um jogo de rodas para a montagem de pneus de 

chuva. A troca dos pneus de chuva somente poderá ser feita pelo mecânico no parque 

de manutenção. Fica proibido qualquer ajustes nas rodas traseiras ou dianteiras e  a 

manutenção do Kart. Punição por manutenção ou ajustes nas rodas traseiras ou 

dianteiras será de 15 (quinze) voltas.     

12.c – Pneus de Chuva, será livre a marca ou modelo, desde   que homologado. O uso do 

pneus de chuva será comunicado pelos comissários desportivos e a troca deverá ser 

feita no pátio de manutenção. 

12.d – Na hipótese de furo ou desgaste excessivo do pneu que comprometa a segurança 

do piloto a equipe poderá substituir apenas o pneu defeituoso ou furado, desde que 

seja tarja vermelha. 

 

Art. 13 – PARQUE DE MANUTENÇÃO. 

13.a – Para cada equipe será determinado um espaço no parque de manutenção onde 

poderão fazer os seus reparos. 

13.b – A troca de pilotos somente poderá ser feita no parque de Manutenção e após a 

pesagem, reabastecimento não é obrigatório. 

13.c – Qualquer manutenção (troca de corrente, bico, carenagem, etc) somente poderá 

ser feita após a pesagem e no parque de manutenção e no local destinado a equipe, 

pelo piloto e mecânico. 

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art.14 – PARQUE FECHADO DE PESAGEM E CONTROLE DE TEMPO. 

14.a – Ao término de cada participação do piloto, o mesmo deverá dirigir-se ao parque 

fechado de pesagem e submeter-se à pesagem. Somente após a pesagem o Kart poderá 

dirigir-se ao abastecimento e troca de piloto. Ficando a cargo do piloto que vai entrar no 

Kart, a troca de peso. 

14.b – É de responsabilidade do chefe de equipe orientar o piloto quanto a marcação de 

tempo de chegada ao parque de pesagem bem como o controle de tempo de pilotagem 

e de para (5 minutos ou 15 minutos). 

14.c – No caso de defeito mecânico que impeça o piloto de trazer o Kart até o parque de 

manutenção isso deverá ser feito pelo piloto e seu mecânico com o auxílio do carrinho, 

necessitando passar pela pesagem. O piloto deverá dirigir-se ao parque de controle de 

tempo e lã aguardar autorização para a sua volta à pista ou proceder, caso termine o 

seu tempo, a troca de pilotos. 

14.d – Após o término da prova todos os Kart’s que cruzarem a linha de chegada 

deverão dirigir-se ao Parque Fechado de pesagem para submeter-se ao controle de 

tempo e de peso. Os Kart’s que não ficarem no Parque Fechado não serão classificados. 

 

Art. 15 – VERIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

15.a – Haverá verificação técnica após a prova, pois os motores serão lacrados pela 

organização da prova. Apenas serão verificados os lacres dos motores bem como a 

coroa utilizada. 

15.b – O Diretor de Prova pode determinar que um Kart envolvido em um acidente, 

pare no parque de manutenção para quer seja submetido a uma verificação ou mesmo 

que o condutor seja submetido a um exame médico. 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art. 16 – MOTORES. 

16.a -  Caso haja quebra do motor o mesmo deverá ser substituído. 

 

Art. 17 – TRANSFERÊNCIAS DA PROVA. 

17.a – Por motivo de forma maior a prova poderá ser suspensa e transferida somente 

com a autorização dos COMISSÁRIOS DESPORTIVOS, mediante comunicado oficial, por 

escrito, sendo que as partes concluídas serão consideradas válidas. 

 

Art. 18 – PREMIAÇÃO. 

18.a – Será entregue 03 (três) troféus por equipe, farão jus à premiação as 5 (cinco) 

equipes primeiras colocadas. 

18.b – Os pilotos dos Kart’s classificados nos 5 primeiros lugares devem 

obrigatoriamente participar da entrega dos prêmios, a ser realizada no pódio 

imediatamente após a chegada, devidamente uniformizado, perdendo o direito aos 

prêmios aquele que não comparecer no horário da entrega.     

18.c – Será premiada a equipe que fizer a pole position com 03 (três) troféus. 

 

Art. 19 – REUNIÃO COM O DIRETOR DE PROVA. 

19.a – Será realizada em horário e local determinado pelo Diretor de Prova. 

 

 

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art. 20 – PENALIDADES, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÕES. 

20.a – A interpretação do regulamento e notadamente a escolha de sanções onde o 

presente regulamento não houver fixado automaticamente, é  competência dos 

Comissários Desportivos, em decisão por maioria dos presentes. 

20.b – Todas as decisões que impliquem  em penalização em tempo, em voltas em 

exclusão ou desclassificação tomadas pelo Diretores Desportivos, deverão ser 

comunicadas pelo Diretor de Prova ao infrator, o mais rapidamente possível. 

20.c – No caso de desclassificação ou exclusão, o piloto do Kart em questão será avisado 

também pelos sinais regulamentares. Será igualmente desejável que o concorrente ou 

seu representante apresente ao piloto o seu próprio comando de PAR. Se o piloto não 

obedecer , poderá estar sujeito a sanções complementares. 

20.d – O fato de o regulamento particular mencionar uma penalidade específica para 

um caso, não impede que outras penalidades sejam aplicadas se necessário.    

20.e – A falte de peso, a violação de um ou mais lacres, e penalização por atitude anti-

desportiva acarretará a perda de 10 (DEZ) voltas. 

20.f – A punição por não parar dentro do prazo de 55 minutos é de 15 (QUINZE) voltas. 

20.g – A punição por manutenção ou ajustes nas rodas traseiras ou dianteiras quando 

estiver trocando pneus de chuva (se chover) é de 15 (QUINZE) voltas. 

20.h – A punição por não cumprir o tempo mínimo de parada e de 10 (DEZ) voltas. 

20.i – As penalizações em voltas serão abatidas conforme determinação dos 

comissários desportivos, podendo ser durante a prova ou no final dela. 

 

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art.21 – JURISDIÇÃO. 

21.a – Toda infração ao regulamento e a não observação de instrução dada por um 

oficial serão punido conforme a disposições do CDA e o concorrente será responsável 

pelo pagamento de multas. As multas e penalizações indicadas no regulamento 

particular não substituem, mas vêm a somar às penalizações no CDA. 

 

Art.22 – INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO. 

22.a – Em caso de desacordo na interpretação do regulamento, ou dos outros textos 

que regem este campeonato, a decisão final será dos Comissários Desportivos. 

 

Art.23 – PUBLICIDADE. 

23.a – Fica expressamente proibido as fábricas, seus concessionários ou qualquer 

entidade jurídica, utilizarem-se dos resultados das provas ou o campeonato em 

questão, para fins promocionais ou publicitários, sem a autorização do Kart Clube de 

Lages. 

 

Art.24 – CASOS OMISSOS. 

24.a – Os casos omissos do presente regulamento e as dúvidas na sua interpretação 

serão, resolvidos pelo Kart Clube de Lages, inclusive determinando modificações em seu 

conteúdo que terão o mesmo valor e força das atuais disposições. 

 

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

 

Art.25 – ALTERAÇÕES.  

25.a – Qualquer alteração, substituição ou modificação neste regulamento deverá ser 

comunicada com antecedência mínima de 07 (SETE) dias, antes da realização da prova.         

 

Art.26 -  VIGÊNCIA. 

26.a – Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, alterando e/ou 

substituindo o anterior, e terá força de lei desportiva, sendo que os casos omissos 

serão decididos pelos Comissários Desportivos, do KCL. 

 

 

 

 

Lages SC 16/ fevereiro de 2018. 

 

 

Rui de Oliveira 

Presidente do Kart Clube de Lages.         

 

 

    

 



                                                                                                   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                               
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 


