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ADENDO 01 
 

REGULAMENTO DESPORTIVO: 
ART. 2º - CATEGORIAS:  

2.3 – Júnior (NOVA REDAÇÃO) - para pilotos portadores de Cédula Desportiva 
CBA vigente das categorias PCK (desde que em atividade ao menos há 2 (dois) 

anos), PJMK ou PJK. 
 

2.8 - Fórmula 400 APA – para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente das 
categorias PJK, PNK, PGK, PSK-B ou PSK-A. 
 

REGULAMENTO TÉCNICO POR CATEGORIA: 
 

5 – FÓRMULA 400 LIGHT 
5.3 - Coroa: 42 dentes. 

7 – KZ (Shifter) 
7.1 – Motor: Serão permitidos todas as marcas e modelos homologados CIK-FIA, 
independentemente do ano, conforme suas respectivas fichas de homologação. 
Volume da câmara de combustão livre. 

Parágrafo primeiro: As peças originais do motor devem sempre corresponder e ser 
similares às fotografias, desenhos, materiais e dimensões físicas descritas na 

Ficha de Homologação.  
Parágrafo segundo: Serão proibidas as seguintes modificações:  
a) No interior do motor: Curso; Diâmetro (além dos limites máximos); Linha de 

centro da biela; Número de janelas de transferência de admissão no cilindro e 
bloco; Número de dutos e janelas de exaustão; Outras restrições, conforme 

regulamentos específicos.  

b) Exterior do motor: Número de carburadores e diâmetro; Aparência externa do 

motor montado.  

c) Alterações que não são consideradas modificações na aparência externa do 
motor: Cor das peças; Ajustes nas conexões do sistema de arrefecimento; 

Modificações nas fixações, (incluindo, mas não se limitando à fixação do 
carburador, da ignição, do escapamento, da embreagem ou do próprio motor), 

desde que sua posição não esteja diferente do especificado na ficha de 
homologação.  

7.2 – Freio: poderá ser de qualquer fabricante homologado, conforme a 
respectiva ficha de homologação CIK, CIK/CBA e CBA.  
7.3. – Escapamento: Marca livre, com homologação CIK. A emissão de ruídos 

poderá será verificada através de decibelímetro, conforme padrão CIK-FIA, e o 
controle poderá ser realizado a qualquer momento, por determinação dos 

comissários.  
7.4 – Carburador: DELORTO VHSH 30,0mm, de guilhotina. Serão permitidas as 
trocas internas de peças, desde que sejam peças originais DELORTO. O filtro 

interno de combustível e sua placa poderão ser removidos, mas se mantidos, 
deverão ser originais sem retrabalho.  
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7.5 – Câmbio: Todas as engrenagens deverão ser originais, conforme ficha de 
homologação. Controle manual e exclusivamente mecânico da caixa de 

velocidades sem sistema servo. Qualquer sistema de corte por ignição é proibido. 
7.6 – Flange: Será livre.  
7.7 – Velas: Serão de marcas livres, desde que de produção em série, e originais 

sem retrabalho.  
7.8 – Pirâmide: Deverá ser original, sem retrabalho, respeitando os valores 

constantes da Ficha de Homologação e a especificação do motor.  
7.9 – Filtro de ar: Será obrigatório o uso do filtro de ar homologado CBA, sem 
retrabalho e completo.  

7.10 – Relação de coroa e pinhão: Será livre.  
7.11 – Chassi: Homologado CIK, CIK/FIA, CIK/CBA, ou CBA, dotado de freios 

traseiros e dianteiros, também homologados. Nenhuma peça do chassi poderá 
sofrer alteração que mude a sua característica original constante da Ficha de 
Homologação. Será liberado apenas o retrabalho no chassi para fixação da 

alavanca de câmbio.  
a) Eixo traseiro: Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com 

diâmetro de 40,0 ou 50,0mm e comprimento de 1060,0mm no máximo, em 
conformidade com o artigo 38, inciso XVI.  

b) Cubos de rodas: Serão livres.  

7.12 – Pneus: Novos ou usados, sendo da marca MG vermelho, branco ou 
amarelo, devendo ser lacrados até 2 jogos de pneus por kart para tomada de 

tempo e baterias. 
7.13 – Combustível: Gasolina com óleo lubrificante. 
7.14 – Peso: O peso do conjunto piloto / kart deverá ser de no mínimo 180Kg. 
 

8 – F4 APA 
8.1 - Chassis: homologado CIK ou CBA sendo livre o ano de fabricação. Passível 
de vistoria técnica. 
8.2 - Motor: fornecido pela organização da prova através de empresa 

terceirizada, com mesa, carburador, vela, escapamento, embreagem e pinhão. 
8.3 - Coroa: 43 dentes. 

8.4 - Combustível: Etanol, fornecido pelo piloto. 
8.5 - 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. 
8.6 - Pneus: lacrar 1 jogo e meio de pneus SPEED vermelho, sendo no mínimo 1 

jg novo, valor R$ 530,00 o jogo (comprado do fornecedor dos motores). 
8.7 - Peso do conjunto kart / piloto: 183 kg. 

 

Porto Alegre, 01 de Novembro de 2019. 
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