
REGULAMENTO TÉCNICO F4 JUNIOR 

ART. 1º - IDADE 

- Pilotos admitidos.

1.1 Serão admitidos pilotos nascidos entre 2005 e 2010. Pilotos nascidos em 2011 

podem ser admitidos mediante prévia análise da organização. 

ART. 2º - IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Na placa de identificação do número deverá ser fixada um adesivo com as iniciais da 

categoria FJ (F4 JUNIOR) na cor preta. 

ART. 3º - ABASTECIMENTO 

3.1 O abastecimento será realizado pela organização do campeonato, em parque fechado, 

para a tomada de tempo e para a prova. A utilização de outro combustível ou a alteração do 

mesmo implica na desclassificação do piloto/equipe. 

3.2 O tanque de combustível deverá estar totalmente drenado para o parque fechado antes 

da classificação e prova. A organização pode, a qualquer momento, solicitar o esvaziamento e 

novo abastecimento de qualquer concorrente. 

3.3 É de responsabilidade de cada equipe garantir que o kart seja abastecido. 

ART. 4º - PESO 

4.1 Peso 155 Kg 

4.2 Esse é o peso mínimo absoluto, obrigatório para o conjunto piloto/kart em ordem de 

marcha e poderá ser verificada a qualquer momento pelos Comissários Técnicos.  

4.3 Qualquer infração por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretará 

a desclassificação do piloto/equipe. 

ART. 5º - CHASSIS 

6.1 CHASSIS: Qualquer marca ou ano que já tenha sido homologada pela CBA ou CIK/CBA. 

Liberado o intercâmbio de peças entre os mesmos. 

ART. 6º - MOTOR 

6.1 O motor será o Honda GX 390, autorizado CBA, monocilíndrico, refrigerado a ar, com 

partida de acionamento por corda, com carburador, filtro de ar, flange de equalização, vela 

BPR6ES NGK, bomba de combustível, embreagem e mesa. Fornecido pela Organização do 

Campeonato   



 

 

 

6.2 TROCA DE MOTOR:   

Será permitida somente 01 (uma) troca de motor sendo após o treino warm-up. No caso de 

não haver motores disponíveis para troca, poderá a equipe solicitar que o fornecedor dos 

motores realize algum reparo, este artificio somente será realizado perante prévia 

constatação de problema no motor. O piloto ou equipe que realizar a troca do motor sem a 

constatação de qualquer falha ou problema será penalizado em 5 posições no grid de largada. 

A troca do motor após a tomada de tempo acarretará em penalização de 5 posições no grid de 

largada, independentemente de culpa.  

 

ART. 7º - RELAÇÃO:  

7.1 Coroa de 40 dentes com até 177 mm de diâmetro e pinhão de 13 dentes. 

 

ART. 8º - ESCAPAMENTO:  

8.1 Será lacrado e fornecido pela organização. 

 

ART. 9º - FILTRO DE AR:  

9.1 Em caso de chuva, fica a critério das equipes a adaptação de um protetor para o filtro de 

ar contra aspiração de água  

9.2 Em nenhuma hipótese o filtro “tipo turbo” poderá ser eliminado e/ou danificado, sob 

pena de desclassificação imediata. 

 

ART. 10º - PROTETOR DE PESCOÇO 

10.1 Uso obrigatório. 

 

ART. 11º - PNEUS 

11.1 MG Hzi especificação “Vermelha”, novo ou usado. 

11.2 PNEUS DE CHUVA: MG especificação WT (Branco), novo ou usado. 


