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CAMPEONATO GAÚCHO DE KART 2017 
REGULAMENTO DESPORTIVO: 

 
ART. 1º - DO CAMPEONATO: 
A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), juntamente com o Venâncio 
Aires Kart Clube (VKC), fará realizar o CAMPEONATO GAÚCHO DE KART 2017, 
de acordo com este regulamento.  
O Campeonato Gaúcho de Kart será realizado no Kartódromo Municipal de 
Venâncio Aires, em Venâncio Aires/RS, e disputado em etapa única, entre os 
dias 02 e 03 de dezembro de 2017.  
 
ART. 2º - CATEGORIAS: 
CADETE / MIRIM – para pilotos com Cédula Desportiva 2017 das categorias 
PMK ou PCK, que terão classificação final em separado. As categorias correrão 
de forma simultânea e concomitante, no mesmo grid, pista e horário.  
JÚNIOR – para pilotos com Cédula Desportiva 2017 das categorias PCK (desde 
que em atividade ao menos há 2 (dois) anos), PJMK, PJK ou PK, com motores 
sorteados e fornecidos por empresa especializada e comprovadamente capaz, e 
em acordo com a organização. Será dividida em B (pilotos oriundos da Cadete) 
e A (pilotos oriundos da Fireball Júnior ou outra categoria Júnior), correndo de 
forma simultânea e concomitante, no mesmo grid, pista e horário, com 
classificação em separado. 
FÓRMULA 125 – para pilotos com Cédula Desportiva 2017 das categorias PJK, 
PK, PGK ou PSK, com divisão em Sprinter, Master e Light.  
SUPER 4T - para pilotos com Cédula Desportiva 2017 e idade mínima de 14 
anos completos, com divisão em Sprinter, Master e Light. 
 
ART. 3º – DURAÇÃO DAS BATERIAS: Serão realizadas 3 (três) baterias para 
cada uma das categorias participantes, com a duração estabelecida abaixo. 
 
 
 
 
ART. 4º - INSCRIÇÕES: 
Serão realizadas através do site www.vkcrs.com.br ou na secretaria do clube 
após 01/12. Desde a 1ª sessão de treinos oficiais só poderão treinar os pilotos 
que estiverem regularmente inscritos.   
Serão cobrados os seguintes valores:  
Cadete/Mirim: R$ 380,00 mais R$ 350,00 referente ao aluguel de motor 
Júnior: R$ 480,00 mais R$ 550,00 referente ao aluguel de motor  
Fórmula 125 Sprinter/Master | Super 4T Sprinter/Master: R$ 480,00  
Fórmula 125 Light: R$ 480,00 mais R$ 750,00 ref ao aluguel de motor 
Super 4T Light: R$ 480,00 mais R$ 450,00 referente ao aluguel de motor 

CATEGORIA 1ª e 2ª BATERIAS 3ª BATERIA 
Cadete 12 voltas 15 voltas 
Demais 15 voltas 20 voltas 
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• Todos os valores de aluguel de motores deverão ser pagos 
diretamente à empresa fornecedora dos mesmos 

• As pré-incrições realizadas até 25/11 terão desconto de R$ 
100,00 (não aplicado ao valor do aluguel de motores) 

 

ART. 5º - COMBUSTÍVEL: 
Providenciado pelo piloto, em conformidade com o Regulamento Técnico 
de sua categoria, e serão vistoriados nas categorias de motor sorteado e 
passíveis de vistoria nas demais. 
 
ART. 6º - PNEUS: 
Novos ou usados, tipo slick, e conforme Regulamento Técnico de sua 
categoria, devendo ser lacrado 1,5 (um e meio) jogo de pneus (3 
unidades dianteiras e 3 unidades traseiras) para serem usados no 
treino classificatório e baterias, que será vistoriado e aprovado pelo 
Comissário Técnico. Poderá ser substituído o pneu que apresentar furo, 
mediante análise e liberação do Comissário Técnico. Em caso de pista 
molhada, os pneus de chuva (novos ou usados), serão passíveis de 
vistoria técnica a critério do Comissário Técnico. 
 
ART. 7º - WARM-UP:  
Será realizado um treino de aquecimento (warm-up) de acordo com a 
grade de horários do evento. 
 
ART. 8º - TOMADAS DE TEMPO: 
Todas as categorias farão uma tomada de tempo com dez (10) minutos de 
duração. Para a definição do grid de largada da 1ª bateria será utilizado o 
resultado da tomada de tempos. O grid de largada da 2ª bateria será definido 
pela ordem de chegada da 1ª bateria e assim sucessivamente.  
 
ART 9º - SUPORTES E SENSORES DE CRONOMETRAGEM: 
O sensor de cronometragem, depois de entregue ao piloto, fica sob 
responsabilidade deste e a perda ou danificação do sensor implicará no 
pagamento da taxa de R$ 800,00. O suporte do sensor deverá ser fixado no 
kart em local padrão, do lado esquerdo da carenagem, na parte frontal do 
ferro.  
 
ART. 10º - PONTUAÇÃO: 
10.1 – Os pilotos que participaram das Copas Regionais realizadas em 2017 
receberam bônus de participação ou de campeões e vices que somarão às 
pontuações das baterias a serem disputadas sem descarte, desde que 
participando na mesma categoria que originou as bonificações. 
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10.1.1 – Copas Regionais participantes: Sul Gaúcho, Centro Gaúcho, Norte 
Gaúcho, Copa Gaúcha Júnior e Copa Serra. 
10.1.2 – Bonificação recebida: 
- piloto campeão: 4 pontos 
- piloto vice-campeão: 3 pontos 
- piloto que participou de todas as etapas: 1 ponto 
10.1.3 – A bonificação máxima geral que cada piloto receberá será de 5 (cinco) 
pontos  
10.2 – Pontuação por bateria:  

1ª e 2ª BATERIAS 3ª BATERIA 
1º lugar – 11 pts 6º lugar – 5 pts 1º lugar – 16,5 pts 6º lugar – 7,5 pts 
2º lugar – 9 pts 7º lugar – 4 pts 2º lugar –13,5 pts 7º lugar – 6 pts 
3º lugar – 8 pts 8º lugar – 3 pts 3º lugar – 12 pts 8º lugar – 4,5 pts 
4º lugar – 7 pts 9º lugar – 2 pts 4º lugar – 10,5 pts 9º lugar – 3 pts 
5º lugar – 6 pts 10º lugar – 1 pt 5º lugar – 9 pts 10º lugar – 1,5 pt 
 
10.3 – Será declarado Campeão Gaúcho de Kart 2017 o piloto que obtiver 
maior número de pontos ao final das três baterias, observado o critério N-1 
baterias, ou seja, será obrigatório o descarte da bateria com o pior resultado.  
10.4 – No caso de empate ao final das baterias, será eliminado o critério N-1, 
valendo as três baterias. Persistindo o empate, será tomado por base o melhor 
resultado da terceira bateria. 
 
ART. 11º - PREMIAÇÃO: 
Serão oferecidos troféus aos cinco primeiros colocados em cada categoria.  
 

REGULAMENTO TÉCNICO GERAL: 
 
PESO – O peso mínimo de cada categoria refere-se ao conjunto kart + piloto 
com indumentária completa, podendo ser vistoriado pelos Comissários 
Técnicos a qualquer momento do evento. 
ESCAPAMENTO - Será permitida “solda reparadora” na ponteira (tampa), em 
caso de dano causado pelo uso do abafador, e na curva do escapamento, 
exceto para as categorias Cadete e Super 4T Sprinter/Master.  
RODAS - É proibida a montagem de roda invertida (inversão dela) no 
caso de pista molhada ou seca.  
IDENTIFICAÇÃO DOS KARTS - A numeração dos karts deverá ser 
colocada na parte superior do painel frontal (gravata), no centro da 
proteção traseira, e nas carenagens laterais na parte traseira, sobre um 
quadrado medindo no mínimo 200x200mm, na cor amarela, com 
números de 150mm de altura e traço de 20mm na cor preta. Nas 
carenagens laterais as medidas acima ficam limitadas às suas 
dimensões.  
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REGULAMENTO TÉCNICO POR CATEGORIA: 
 

CADETE 
 

1 - Motor: 4 tempos de 5,5 hp’s, fornecido pela organização da prova através 
de empresa terceirizada, com mesa, carburador, escapamento e embreagem 
com pinhão de 20 dentes.  
2 - Coroa: 65 dentes.  
3 - Combustível: Gasolina Pódium, fornecida pelo piloto. 
4 - Chassis: homologado, de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria 
técnica.  
5 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, plástico, é obrigatório, não sendo necessário que seja homologado.  
6 - Eixo traseiro: Será obrigatório o uso de eixo de material ferroso e 
imantável, com homologação atual ou anterior, com diâmetro de 35mm, com 
parede de espessura mínima de 3,8mm, comprimento de 960 ± 2mm e peso 
mínimo de 2.700 gramas.  
7 - Mangas de eixo: Com homologação atual ou anterior. Será proibida a 
regulagem das mangas de eixo, devendo essas estar equidistantes, e 
posicionadas no interior do seu suporte “U”. Será proibido o uso de anéis de 
encosto no lado interno das rodas.  
8 - Rodas: Com homologação atual ou anterior para a categoria.  
9 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, modelo Cadete, conforme art. 
6º.  
10 - Cubo de roda: Com homologação atual ou anterior para a categoria.  
11 - Peso do conjunto kart / piloto: 100 kg para a categoria MIRIM e 106 
kg para a categoria CADETE.  
 

JÚNIOR 
 

1 - Motor / Flexível / Escapamento: 
Motor Iame MY 10, refrigerado a água, com volume mínimo obrigatório no 
interior da câmara de combustão de 18cm³ e flange de 17 mm, fornecido com 
escapamento Spinelli e flexível, com as agulhas do motor devidamente 
lacradas.  Somente o fornecedor dos motores poderá fazer os ajustes 
necessários mediante solicitação do piloto. Serão disponibilizados para os dois 
treinos da manhã antes do treino classificatório, onde poderá ser solicitado os 
ajustes das agulhas ao fornecedor. Somente o fornecedor poderá substituir o 
motor/carburador, se achar necessário. A escolha de substituir é estritamente 
do fornecedor. As agulhas deverão estar devidamente lacradas para o treino 
classificatório, devendo ser inspecionadas pelo fornecedor, no parque fechado, 
após a pesagem. Após a primeira bateria também deverá ser inspecionada a 
lacração no parque fechado, antes do ressorteio dos motores. Ao término da 
terceira bateria, também no parque fechado após a pesagem, nova vistoria  
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antes da retirada dos motores para devolução ao fornecedor. Penalidade: 
poderá ser desclassificado o Piloto que estiver com violação no lacre das 
agulhas, identificado em qualquer momento da vistoria. Somente o fornecedor 
poderá violar o lacre para ajuste. 
Obs: O mesmo motor será usado para o treino classificatório e primeira 
bateria. Após o término da primeira bateria os motores deverão ser retirados e 
ressorteados. Os motores do sorteio serão os mesmos da primeira bateria. 
2 – Coroa e Pinhão: Pinhão 10 dentes e Coroa 76 dentes. A cada 5 kg que o 
conjunto kart/piloto passar do peso mínimo poderá aumentar 1 dente na coroa 
(150 kg = 77; 155 kg = 78; 160 kg = 79;...) 
3 - Combustível: Gasolina Pódium + Óleo Motul, proporção de 25:1, fornecida 
pelo piloto; 
4 - Chassis: Homologado de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria 
técnica, com carenagens plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja 
homologado.  
5 - Pneus: Serão da marca SPEED, tarja branca, conforme art. 6º. 
6 - Velas: Somente poderão ser utilizadas as seguintes velas: BOSCH W07CS 
ou W08CS; DENSO IW24, IW27, IW 31, W27ES-U; NGK B10 5, B10 EGV, 
B8EG, B8EGV, B8ES, B9EG, B9EGV, B9ES ou BR10EG. 
7 – Filtro de Ar: de qualquer marca desde que homologado; 
8 - Abafador: Ficam desobrigados os pilotos a usarem o abafador de escape 
homologado CBA. 
9 – Peso do conjunto kart / piloto: 145 kg. 
 

FÓRMULA 125 SPRINTER E MASTER 
 

1 - Motor: poderá ser utilizado qualquer motor de kart 125cc 2 tempos 
refrigerado a ar ou água, com até dois carburadores de até 28 mm e 
preparação livre.  
2 - Chassis: homologado de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria 
técnica.  
3 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja 
homologado.  
4 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, tarja AMARELA ou VERMELHA, 
conforme art. 6º.  
5 - Combustível: Gasolina ou Etanol com óleo lubrificante, fornecido pelo 
piloto; 
6 - Coroa e Pinhão: Pinhão 10 dentes, Coroa para Sprinter até 78 dentes e 
para Master até 80 dentes.  
7 - Peso do conjunto kart / piloto: 155kg para a SPRINTER e 170 kg para a 
MASTER.  
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FÓRMULA 125 LIGHT 

 
1 - Motor: Iame MY-10, fornecido pela organização da prova através de 
empresa terceirizada, com mesa. 
2 - Chassis: homologado de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria 
técnica.  
3 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja 
homologado.  
4 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, tarja AMARELA ou VERMELHA, 
conforme art. 6º.  
5 - Combustível: Gasolina Pódium com óleo Motul 25:1, fornecido pelo piloto; 
6 - Coroa e Pinhão: Pinhão 10 dentes e Coroa 77 dentes. A cada 10 kg que o 
conjunto kart/piloto passar do peso mínimo poderá aumentar 1 dente na coroa 
(180 kg = 78; 190 kg = 79;...) 
7 - Peso do conjunto kart / piloto: 170 kg.  
 

SPORT 4T SPRINTER E MASTER 
 
1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria 
técnica.  
2 - Motor: Será da marca Honda GSX ou similar, modelo quatro tempos, 
monocilíndrico, refrigerado a ar, embreagem centrífuga com número livre de 
dentes do pinhão, com partida de acionamento por corda, não sendo possível a 
utilização de nenhum outro modelo como base para preparação; preparação 
livre em qualquer componente interno ou externo, sem limite de cilindrada. 
3 - Carburação – Uso de 1 carburador, original do motor, sem qualquer nível 
de retrabalho ou alteração de suas características internas e externas, sendo 
possível somente a substituição dos 2 giglês originais, venturi até 22, 
borboleta até 27, sem agulha. 
4 - Coroa: até 44 dentes.  
5 - Vela - Não poderá apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedação será 
obrigatório. Será obrigatório ainda o uso de uma das seguintes velas: NGK 
BP6ES NGK BPR6ES NGK BPR7ES B8EGV B9EGV B10EGV B105EGV DENSO 
W20EP-U DENSO W20EPR-U DENSO W22EPR-U  
6 - Combustível: Livre, fornecido pelo piloto. 
7 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, de plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja 
homologado.  
8 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja VERMELHA, conforme 
art. 6º.  
9 - Peso do conjunto kart / piloto: 168kg para a SPRINTER e 183 kg para a 
MASTER.  
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SPORT 4T LIGHT 

 
1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria 
técnica.  
2 - Motor: fornecido pela organização da prova através de empresa 
terceirizada, com mesa, carburador, escapamento, embreagem e pinhão de 13 
dentes. 
3 - Coroa: até 42 dentes.  
4 - Vela - Não poderá apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedação será 
obrigatório. Será obrigatório ainda o uso de uma das seguintes velas: NGK 
BP6ES NGK BPR6ES NGK BPR7ES B8EGV B9EGV B10EGV B105EGV DENSO 
W20EP-U DENSO W20EPR-U DENSO W22EPR-U  
5 - Combustível: Gasolina Pódium, fornecida pelo piloto. 
6 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, de plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja  
homologado.  
8 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja VERMELHA, conforme  
art. 6º.  
9 - Peso do conjunto kart / piloto: 183 kg.  
  
 
O presente Regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico e Desportivo 
Gaúcho e homologado pelo Presidente da Federação Gaúcha de 
Automobilismo.  
 
 

Porto Alegre, 17 de Outubro de 2017. 
 
 
 
Carlos A R De Deus               Mirnei Antonio Piroca                André De David 
    Presidente FGA                   Presidente CTDG                 Diretor de Kart FGA  
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CAMPEONATO GAÚCHO DE KART 2017 
 

REGULAMENTO TÉCNICO 
 

ADENDO 001 – SPORT 4T LIGHT 
 

NOVA REDAÇÃO: Fica suprimido o item “Vela”, visto que a mesma 
acompanha o conjunto fornecido pela empresa fornecedora de motores: 
  
 
1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria 
técnica.  
2 - Motor: fornecido pela organização da prova através de empresa 
terceirizada, com mesa, carburador, escapamento, embreagem e pinhão de 13 
dentes. 
3 - Coroa: até 42 dentes.  
4 - Combustível: Gasolina Pódium, fornecida pelo piloto. 
5 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser 
homologada, mas passível de vistoria pela comissão técnica. Para-choque 
traseiro, de plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja  
homologado.  
6 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja VERMELHA, conforme  
art. 6º.  
7 - Peso do conjunto kart / piloto: 183 kg.  
   

 
 

Porto Alegre, 25 de Outubro de 2017. 
 
 
 
 
Carlos A R De Deus               Mirnei Antonio Piroca                André De David 
    Presidente FGA                   Presidente CTDG                 Diretor de Kart FGA  
 

 
 
 
 
 
 


