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FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO 

CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO 
CAMPEONATO GAÚCHO DE KART INDOOR 2018 

 

REGULAMENTO DESPORTIVO 
 
Art. 1º - O CAMPEONATO GAÚCHO DE KART INDOOR 2018 tem como 
organizadores/promotores o FARROUPILHA KART CLUBE – FKC, SERRA KART 
RACING - SKR, e PRO-KART locação, que realizarão o evento em conjunto, na 
modalidade kart indoor, com a supervisão da Federação Gaúcha de Automobilismo 
- FGA, com a finalidade de promover a integração entre pilotos de kart de locação 
de todo o Rio Grande do Sul e premiar os melhores colocados conforme descrito 
neste regulamento. O evento será realizado no KARTÓDROMO INTERNACIONAL 
CÉSAR FRANCISCHINI, cidade de FARROUPILHA-RS, na data de 18/11/2018, 
domingo, conforme horário/cronograma a ser divulgado, com qualquer condição 
climática. 
 
ART 2º - CATEGORIAS: 

Haverá duas categorias: 
2.1 - CATEGORIA PRO: Karts com chassi Metalmoro, carenados, com borrachão, 

motores 4T 21hp.  
2.2 - CATEGORIA F4: Karts com chassi Metalmoro, sem carenagem, 
parachoques tradicionais com proteção nas rodas dianteiras, motores 4T 21HP. 

Karts mais leves, mais rápidos e técnicos.  
 

Art 3º - INSCRIÇÕES E VAGAS: 
Poderá participar do campeonato qualquer pessoa com idade igual ou acima de 15 
(quinze) anos, que esteja em plenas condições físicas e mentais para a prática do 
esporte e portador de cédula desportiva CBA em vigor. Todos os participantes 
deverão assinar um termo de responsabilidade declarando estarem cientes dos 
riscos que envolvem a prática do kartismo, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade por acidentes e danos físicos durante todo o decorrer do evento. 
Menores de idade só podem competir com a presença do responsável, sendo este 
responsável pelo termo de responsabilidade. Fica reservada aos 
promotores/organizadores a aprovação ou não, dos pilotos que se inscreverem, 
sem que haja necessidade de justificativa. 

3.1 - CATEGORIA PRO: As vagas são limitadas em 32 (trinta e dois) 
participantes (poderá haver alteração na quantidade de vagas caso a organização 
observe ser necessária).  O valor para a inscrição será de:  
ATÉ 01/10/18 = R$ 490,00 av ou em até 3x de R$ 180,00 (cartão crédito). 
DE 15/10 a 31/10 = R$ 550,00 av ou até 3x de R$ 200,00 (cartão crédito). 
DE 01/11 a 12/11 = R$ 600,00 av ou até 3x de R$ 220,00 (cartão crédito). 
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3.2 - CATEGORIA F4: As vagas são limitadas em 10 (dez) vagas (poderá haver 
alteração na quantidade de vagas caso a organização observe a necessidade). O 
valor para a inscrição será de:  
ATÉ 01/10/18 = R$ 690,00 av ou em até 3x de R$ 253,00 (cartão crédito). 
DE 15/10 a 31/10 = R$ 750,00 av ou até 3x de R$ 275,00 (cartão crédito). 
DE 01/11 a 12/11 = R$ 800,00 av ou até 3x de R$ 293,00 (cartão crédito). 
 
As inscrições poderão ser realizadas através do site 
www.gauchodekartindoor.com.br até 12 de novembro de 2018.  Após ler 
regulamento, preencher e enviar o formulário de inscrição, o participante deverá 
pagar a taxa dentro dos períodos estipulados e enviar o comprovante com NOME 
DO PILOTO INSCRITO para serrakartracing@gmail.com, aguardando assim a 
confirmação da inscrição.  
 

Art. 4º - DAS BATERIAS, FORMAÇÃO DOS GRIDS DE LARGADA E 
CLASSIFICAÇÃO 

Todas as baterias serão disputadas com 5 minutos de classificação e o tempo 
restante especificado de corrida (onde se fala 20 minutos = 5 minutos de 
classificação + 15 de corrida; onde se especifica 25 minutos = 5 minutos de 

classificação + 20 de corrida). 
Em todas as corridas, as largadas serão com os karts posicionados no pré grid, 

dois a dois, na ordem da classificação, com largada parada. Esta largada será pelo 
traçado oval, voltando ao traçado original após a primeira passagem na linha de 
cronometragem. 

 
4.1 - CATEGORIA PRO: 

4.1.1 – Para até 18 pilotos inscritos: 
Os inscritos disputarão duas baterias de 25 minutos cada. Para cada bateria, será 
atribuído ao resultado a seguinte pontuação: 

Posição 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9ª 10º 11º a 16º 

Pontuação 24 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 

 

Nesta situação, será declarado CAMPEÃO GAÚCHO DE KART INDOOR na 
categoria PRO o piloto com o maior valor na soma destes pontos das duas 

baterias.  
Em caso de empate em pontos, o desempate será pelo resultado da segunda 
bateria. Caso permaneça o empate, o segundo critério é o resultado da primeira 

bateria. Caso ainda persista o empate, o terceiro critério é a melhor volta na 
etapa.  

 
4.1.2 – Para 19 ou mais pilotos inscritos: 
Os pilotos serão divididos em duas baterias classificatórias. Cada grupo disputará 

uma bateria classificatória de 20 minutos. Os 40% melhores colocados de cada 
bateria serão automaticamente classificados para a bateria final. 

http://www.gauchodekartindoor.com.br/
mailto:serrakartracing@gmail.com
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Os 60% piores colocados de cada grupo disputarão 2 (duas) vagas para a final em 

um sorteio a ser realizado no local do evento. Serão atribuídos números aos 
pilotos e colocados em um globo para sorteio. Os números sorteados irão 
classificar os pilotos para a bateria final. 

O restante dos pilotos disputará uma única bateria de repescagem de 20 minutos. 
Destes, os 20% dos melhores classificados irão disputar a bateria final. 

Neste caso, será declarado CAMPEÃO GAÚCHO DE KART INDOOR na 
categoria PRO o piloto que chegar na primeira posição na bateria final de 20 
minutos. 

 
4.2 - CATEGORIA F4:  

Os inscritos disputarão duas baterias de 25 minutos cada. Para cada bateria, será 
atribuído ao resultado a seguinte pontuação: 

Posição 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9ª 10º 11º a 16º 

Pontuação 24 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 

 
Será declarado CAMPEÃO GAÚCHO DE KART INDOOR na categoria F4 o 

piloto com o maior valor na soma destes pontos das duas baterias.  
Em caso de empate em pontos, o desempate será pelo resultado da segunda 

bateria. Caso permaneça o empate, o segundo critério é o resultado da primeira 
bateria. Caso ainda persista o empate, o terceiro critério é a melhor volta na 
etapa.  

 
Art 5º - O PESO DO PILOTO / LASTROS 
O piloto mais a indumentária completa deverá pesar o mínimo de 90 kg (noventa 
quilos), sem tolerância, peso este a ser aferido no início da corrida. Poderá haver 
a utilização de lastros com o objetivo de complementar o peso mínimo, caso 
necessário. Lastros máximo fornecidos pelo Kartódromo de 25 kg (vinte e cinco 
quilos). Obs. Caso o piloto queira ou necessite acrescentar outro lastro para 
completar o peso mínimo, que não fornecido pelo Kartódromo, ficará o piloto 
responsável por este. Por questões de segurança, será conferido pela organização, 
junto a pesagem do piloto, podendo a organização vetar o uso de determinado 
lastro que possa comprometer a segurança do piloto e dos que estarão na pista. 
  
Cabe salientar que, a qualquer momento, poderá haver um anexo a este 
regulamento alterando a forma de utilização de lastros, ou proibição dos mesmos 
de acordo com a necessidade de adaptação do campeonato ao que for regrado 
pelo kartódromo. 
 
A organização reserva-se o direito de, em qualquer momento da etapa, pesar 
novamente algum piloto, principalmente ao final das baterias.  
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Para cada Kg aferido abaixo do limite da categoria, será aplicada uma punição de 
30 (trinta) segundos de forma cumulativa ao final da prova em que o ocorrido foi 
apurado. Serão considerados apenas as casas decimais da balança, ou seja: 
79,900Kg = 79Kg. 

 
Art 6º - SORTEIO DOS KARTS 
Será realizado pela organização da prova um sorteio dos karts a serem utilizados 

pelos pilotos, sorteio no sistema tradicional (globo), no local, minutos antes do 
início do evento. O número sorteado refere-se ao número do kart em sua placa de 

identificação. Serão sorteados os karts das duas (ou três) baterias no mesmo 
momento, devendo o piloto zelar pelo número dos karts a ele sorteado/atribuído. 
 

Art. 7º - TROCA DE KARTS 
7.1 – Categoria PRO 

Fica aberta a possibilidade de troca do kart durante a classificação. Neste caso, o 
piloto não poderá escolher o kart e utilizará o primeiro kart da fila de reposição, 
sendo que, mesmo retornando à pista durante a sessão, largará na última 

colocação. Se a troca for efetuada durante a corrida, o piloto estará ciente que 
nenhum tempo perdido será reposto. 

A necessidade de substituição do kart, por qualquer espécie de problema, é 
percalço da competição. Sendo que a organização não se responsabiliza por 
eventuais prejuízos no tempo perdido na corrida em decorrência disto.  Não 

haverá qualquer ressarcimento financeiro em função disto. 
Não perderá seu lugar no grid de largada o piloto no qual o kart sorteado 

apresentar algum defeito como: pneu furado, kart não ligar, arrebentar a cordinha 
de acionamento do motor, ou algum problema apontado pela oficina que o 
condene. 

O piloto é responsável pelos seus lastros na troca de karts. Porém, poderá contar 
com ajuda dos funcionários do kartódromo para a realizar a troca. 

Qualquer problema que não seja estes relatados acima deverá ser reportado ao 
organizador que estará coordenando o início do evento e tomará a decisão quanto 
à possibilidade de troca sem danos no posicionamento de largada. 

 
7.2 - Categoria F4: Não haverá possibilidade de troca de karts. 

  
Art. 8º – PREMIAÇÃO  
8.1 - Categoria PRO: Serão premiados com troféus os 2 (dois) primeiros 

colocados e medalha do 3º ao 5º colocado. 
8.2 - Categoria F4: Serão premiados com troféus os 2 (dois) primeiros 
colocados. 
 
Os campeões e vice-campeões receberão seus troféus na cerimônia oficial de 
premiação dos campeões de todas as categorias do Automobilismo Estadual da 
Federação Gaúcha de Automobilismo em data e local a ser divulgado 
posteriormente no site www.fgars.org. 

 

http://www.fgars.org/
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Art. 9º – PENALIZAÇÕES, RECLAMAÇÕES E OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

  
Este regulamento está previamente divulgado através dos sites 
www.gauchodekartindoor.com.br e www.kartmotor.com.br, estando o participante 

ciente da data e condições desde a sua inscrição.   
  

A organização reserva-se o direito de cancelar o campeonato caso não haja uma 
quantidade significativa de inscritos para a realização do mesmo. Os valores pagos 
até então serão devolvidos integralmente aos pilotos que tiverem efetivado a 

inscrição. 
  

Será exigida a utilização dos seguintes itens de segurança e proteção: Macacão; 
Capacete; Luvas; Calçado fechado (Sapatilha/tênis); Protetor de costela 
(opcional/recomendado); Colar cervical  (opcional/recomendado).  Qualquer outro 

tipo de equipamento que o piloto julgue necessário, como joelheiras, espuma de 
proteção ou capas de banco, poderão ser utilizados com a anuência do comissário 

responsável. Excetuando o calçado, Protetor de costela e Colar cervical, todo o 
equipamento obrigatório pode ser emprestado pelo kartódromo caso o 
participante não tenha equipamento próprio. 

  
Todo o encontro versará sobre as regras aplicadas pelo kartódromo, já que o 

evento utilizará karts de aluguel, assim como pista e demais equipamentos 
necessários, a serem alugados diretamente do Pró-Kart Farroupilha/Mittag. 

 
As regras de bandeiras indicativas do kartismo, de advertências e de punições 
durante a corrida deverão ser cumpridas imediatamente, sem questionamentos, 

ficando o kartódromo responsável pela aplicação das mesmas.  
  

Em caso de paralisação por bandeira vermelha o tempo não será reposto. 
  
A cronometragem a ser utilizada será a oficial do evento, não tendo a organização 

qualquer responsabilidade sobre o mesmo. 
  

Os organizadores ou o diretor/responsável pelo kartódromo poderão cancelar a 
etapa por qualquer motivo de força maior que impeça que a mesma seja realizada 
com segurança. Caso isso aconteça, será marcada nova data, exatamente uma 

semana após a data do evento cancelado, no mesmo local e horário, desde que 
esta data esteja disponível junto ao kartódromo. 

  
O piloto que desrespeitar as regras, mesmo que parcialmente, ficar gesticulando 
durante a corrida ou insultar qualquer funcionário do kartódromo, qualquer piloto 

participante do evento, seus familiares, ou visitantes lá presentes, poderá ter sua 
participação suspensa e suas atitudes serão analisadas pelos Comissários 

Desportivos e Organização, que tomarão a melhor ação em prol de todos os 
pilotos participantes, sendo que estes poderão punir o piloto infrator, retirando  
 

http://www.gauchodekartindoor.com.br/
http://www.kartmotor.com.br/
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pontos, advertindo, expulsando, desclassificando-o do evento, etc. não cabendo 

restituição nenhuma do(s) valor(es) pago(s) à organização ou ao Kartódromo.   
 
A organização e os promotores não respondem por decisões dos comissários e/ou 

fiscais de pista. Estes são soberanos na pista. 
 

Art. 10º - DAS RESPONSABILIDADES: 
Para todos os casos não tratados neste regulamento, cabe à organização, a 
decisão do fato ocorrido. Os organizadores do SERRA KART RACING - SKR, 

FARROUPILHA KART CLUBE - FKC e PRO-KART locação, assim como a FGA se 
eximem de toda e qualquer responsabilidade civil ou penal, por infrações 

cometidas ou acidentes causados por participantes ou terceiros, durante os treinos 
e as corridas. Esta responsabilidade será exclusivamente daquele que as tenha 
cometido, ou seu responsável legal.  

 
Fica desde já autorizada a publicação de fotos, vídeos e nomes dos participantes 

deste evento, de forma gratuita e em qualquer tempo, seja em site/internet, 
facebook e qualquer outro meio de divulgação adotado pelos organizadores com 
intuito de divulgar o campeonato. 
 

O QUE NÃO ESTÁ EXPLICITAMENTE LIBERADO NESTE REGULAMENTO FICA 
TERMINANTEMENTE PROIBIDO. 

 
TODAS AS DÚVIDAS E OUTROS ASSUNTOS NÃO MENCIONADOS NESSE 

REGULAMENTO SERÃO REGIDOS PELO RNK/2018. 

 
 

CASO HAJA DUPLICIDADE NA INTERPRETAÇÃO DE ALGUM ARTIGO DESTE 
REGULAMENTO, A DECISÃO FINAL SERÁ DOS COMISSÁRIOS DESPORTIVOS. 

 
Porto Alegre, 22 de Setembro de 2018. 

 
 

 

Carlos A R de Deus           Mirnei Antonio Piroca                 André De David 
  Presidente FGA                  Presidente CTDG                Diretor de Kart FGA 

 

 

 

 

 

 

 


