
                                                                                          
 

Regulamento desportivo Copa Verão 

Artigo 1º – Organização do evento 

As provas do campeonato serão organizadas conforme calendário 
divulgado, no Kartódromo Aldeia da Serra. 

O campeonato terá 3 (três) etapas, o calendário estará disponível no 
site https://www.copaaldeiaoficial.com/ e poderá sofrer alterações a 
critério da Comissão Organizadora. 

Divulgação oficial através do site https://www.copaaldeiaoficial.com/ 

Artigo 2º – Inscrição 

As inscrições serão divididas da seguinte forma: 

As inscrições deverão ser realizadas no balcão de atendimento do 
kartódromo. 

2.1 - CAMPEONATO / ETAPAS: os pilotos que se inscreverem (a 
ficha de inscrição será divulgada antes da primeira etapa) no 
campeonato terão direito a todos os benefícios e bonificações do 
mesmo. 
 
2.2 - SOMENTE ETAPAS: os pilotos que participarem de forma 
como convidados e/ou somente em algumas provas, terão direito 
a participar do podium, mas não terão direito à bonificação de 
pontos, inclusive volta mais rápida, pole position, disputa dos 
turnos e/ou campeonato, além de não figurar no site como piloto 
inscrito com a foto oficial do piloto/categoria. 
 
2.3 - As inscrições estarão disponíveis a partir de terça-feira 
anterior ao domingo de competição, até o horário limite definido 
no cronograma do evento. 

 
2.3 – Importante: A organização reserva-se o direito, a seu critério, 
de não aceitar a inscrição de pilotos (em qualquer turno e/ou 
etapa), que tiverem recebido durante o campeonato de 2019, duas 
ou mais penalizações por atitudes antidesportivas. 

 
2.4 - Em caso de desistência de participação da etapa (em 
qualquer momento), o valor não será devolvido, seja integral ou 
parcialmente. 



                                                                                          
 

 
Artigo 3º  – Da pontuação e bonificação 

O Campeão será aquele que somar mais pontos na soma das 03 
(três) etapas, de acordo com o descrito abaixo. As dez etapas serão 
disputadas com tomada de tempo e uma prova. Os pontos da prova 
serão somados as bonificações, resultando assim, a classificação da 
etapa. Em caso de chuva a pontuação será dobrada. Será 
considerada corrida com chuva, aquela que por obrigatoriedade a 
direção de prova decidir pela utilização de pneus próprios para 
chuva. 

 Pontuação 

1º – 12 pontos 6º   – 5 pontos 
2º – 9 pontos 7º   – 4 pontos 
3º – 8 pontos 8º   – 3 pontos 
4º – 7 pontos 9º   – 2 pontos 
5º – 6 pontos 10º – 1 ponto 

Bonificações 

 Pole position : 1 ponto; 
 Melhor volta : 1 ponto. 

 Para fazer jus à pontuação mencionada neste artigo, o 
concorrente deverá ter completado 75% (setenta e cinco por 
cento) das voltas programadas ou das voltas completadas em 
caso de encerramento, pela Direção de Prova, antes do número 
previsto de voltas. 

Sempre que 75% do número total de voltas, ou do tempo total, 
resultar em número com decimais (não inteiros), o arredondamento 
será para o número inteiro anterior. 

 1º. Em caso de paralisação antecipada de uma prova, por 
motivos de força maior e ocorridos mais de 02 (duas) voltas e 
menos de 75% (setenta e cinco por cento) da mesma, serão 
consideradas as colocações dos pilotos na volta anterior à 
paralisação e se a corrida não puder ser reiniciada será 
considerada encerrada, atribuindo-se metade dos pontos 
previstos para a etapa. Em qualquer caso onde a distância 
percorrida seja superior a 75% (setenta e cinco por cento) e 



                                                                                          
 

haja paralisação com a impossibilidade de continuação até o 
total da distância estabelecida, a pontuação a ser atribuída será 
a integralmente prevista para a etapa. 

 2º. Para fazer jus à pontuação o piloto deverá levar, 
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, seu 
equipamento à área do Parque Fechado para verificação 
técnica. O piloto que não completar 75% (Setenta e cinco por 
cento) da prova, ou seja, não pontuando, e que não comparecer 
à pesagem, não será desclassificado, porém, seu equipamento 
deverá ser levado ao Parque Fechado, obrigatoriamente, sob 
pena de sofrer aquela punição. 

 3º. Desempate no Campeonato e/ou no Turno: caso dois ou 
mais pilotos terminem o campeonato, ou um turno, com igual 
número de pontos, já computado(s) o(s) descarte(s) da(s) 
Etapa(s), o campeão será o que tiver obtido maior número de 
vitórias, sem descartes. Caso o empate persista, será 
considerado o maior número de pontos obtidos, sem descartes, 
no campeonato, ou no turno; continuando a persistência do 
empate procurar-se-á o maior número de segundo lugares e 
assim sucessivamente, até as poles positions e as melhores 
voltas. 

Artigo 4º – Duração das provas 

A extensão de cada prova será de, aproximadamente 20 voltas. 

 

Artigo 5º – Premiação 

Entrega dos troféus 

Os seis primeiros colocados de cada categoria e subcategoria 
receberão os troféus seguindo cronograma da etapa. 

Observação: este formato poderá ser alterado a critério da 
organização, caso haja necessidade durante o cronograma da etapa. 

Troféus para os campeões de cada categoria. 

Serão entregues troféus para os piloto campeões de cada categoria 
ao final do campeonato. 

 



                                                                                          
 
Artigo 6º – categorias dos pilotos 

 Cadete / Mirim 

 125cc – 2T 

o Junior; 
o Sênior; 
o Super sênior. 

 Shifter/KZ 

o Graduados; 
o Sênior; 

 F4 Master 
o Graduados; 
o Sênior; 

 F4 Light. 

Idade por categoria: 

 CADETE 

o nascidos entre 01 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro 
de 2010. 

 MIRIM 

o Nascidos entre 01 e janeiro de 2011 e  31 de dezembro 
de 2012.  

 125cc – 2T Junior 
o Mínima: 11 anos completos até a data de abertura do 

campeonato; 
o Máxima: 15 anos completos até a data de abertura do 

campeonato. 
 125cc – 2T Sênior 

o Máxima: 44 anos completos até a data de abertura do 
campeonato; 

 125cc – 2T Super Sênior 
o Mínima: 45 anos completos, até a data de abertura do 

campeonato. 

Artigo 7º – Equipamento dos pilotos 

É obrigatório nos treinos, tomadas de tempo e provas o uso de 
capacete fechado (não será permitido capacete aberto e/ou 
capacetes que abrem a parte da frente), devidamente atado, com 
viseiras, homologado pelo INMETRO ou qualquer órgão nacional 
competente ou internacional similar, luvas, sapatilhas de competição 



                                                                                          
 
ou calçado tipo tênis de cano alto, macacão homologado pela CBA, 
CIK ou CIK/CBA. 

Artigo 8º – identificação do piloto 

 1º. A numeração dos karts deverá ser colocada na parte 
superior do painel frontal e proteção traseira, sobre um 
quadrado medindo no mínimo 200x200mm. 

 2º. Se no transcorrer de qualquer atividade de pista vier a cair 
uma das numerações, ficará a cargo do piloto a sua reposição. 
Todavia, ficarão a cronometragem e a organização, isentas da 
responsabilidade da anotação da passagem do kart. No caso 
de perda das duas identificações obrigatórias, o piloto será 
comunicado pela Direção de Prova, através de sinalização por 
bandeira, para se dirigir imediatamente para área de 
manutenção (indicada no briefing), ou ao box, e colocar nova(s) 
identificação(ões). 4º. Os números dos pilotos deverão ser 
únicos, por categoria,  

 3º- Depois de participar da primeira prova no campeonato, o 
piloto deverá providenciar para manter o número de seu kart 
pelas demais provas disputadas ao longo do ano. 

Artigo 9º – Tomada de tempo 

Será realizada uma Tomada de Tempo Classificatória, em seção 
única de 5 minutos, por categoria, com a participação dos respectivos 
inscritos. 

 1º. O abastecimento será feito antes da tomada de tempo, por 
ordem das categorias e anunciada pelo locutor na sequência da 
formação do cronograma, como segue: 

 Cadete / Mirim 

 125cc – 2T Junior 
 125cc – 2T (Sênior e Super Sênior); 
 Shifter/KZ; 
 F4 Master; 
 F4 Light. 

OBS: O abastecimento só será feito nas categorias, Cadete/Mirim, 
F4 Master e F4 Ligth, as demais combustível próprio. 

 2º. Durante a tomada de tempo e/ou prova, só terão acesso à 
pista os pilotos da categoria e seus auxiliares (ENTENDE-SE 
COMO AUXILIARES OS PREPARADORES, MECÂNICOS E 



                                                                                          
 

AJUDANTES DE MECÂNICOS, NÃO PODENDO EM 
NENHUMA HIPÓTESE SER MENOR DE IDADE), devidamente 
credenciados (PULSEIRAS e CAMISETAS FORNECIDAS 
PELA ORGANIZAÇÃO). Esses auxiliares somente poderão 
ajudar seu piloto a empurrar seu kart, se este vier a rodar 
durante a tomada de tempo e deverão ficar somente nas áreas 
permitidas pela organização (INDICADO NO BRIEFING). Se o 
piloto sofrer avaria mecânica, o piloto deverá retirar seu kart da 
pista (DE FORMA SEGURA E SEM RISCOS PARA O PILOTO, 
FISCAIS, ORGANIZAÇÃO, AUXILIARES, OS OUTROS 
PILOTOS E/OU QUALQUER UM QUE ESTIVER NA PISTA), 
permanecendo junto ao mesmo (IGUALMENTE DE FORMA 
SEGURA QUE SERÁ INDICADA PELA DIREÇÃO DE 
PROVAS, ATRAVÉS DOS FISCAIS) até o término da tomada 
de tempo e/ou prova, da categoria quando, então, poderá ser 
auxiliado a levar seu kart obrigatoriamente para o recinto do 
Parque Fechado. 

 3º. Formação de grid. Não é permitido qualquer tipo de reparo 
mecânico na pista ou levar seu kart para os boxes, sob pena de 
exclusão do piloto da tomada de tempos. 

 4º. Após encerrada a tomada de tempo, o piloto deverá 
obrigatoriamente se dirigir para área determinada 
em briefing (área de manutenção), para formação de Grid de 
Largada, observando as seguintes condições: 

 Aguardar ordem de alinhamento fornecida pelo fiscal 
responsável pela área de manutenção; 

 Dirigir-se ao grid, quando anunciado pelo fiscal, exceto se 
estiver fazendo manutenção no kart (manutenção esta, 
que deverá ser previamente autorizada pelo fiscal); 

 As manutenções autorizadas, poderão ser feitas em até 10 
minutos a contar do término do treino (base relógio do 
computador do sistema de cronometragem ou autorizado 
pelo diretor de provas); após os 10 minutos, haverá uma 
tolerância de 5 minutos, mas com perda de posição 
no grid(largando no final do grid), e ao término de 15 
minutos, não poderá fazer o alinhamento e deverá 
permanecer o kart em local seguro, indicado pelo fiscal 
dentro da área de manutenção até o final da prova, sendo 
que ao final, o mesmo deverá ser encaminhado para o 
parque fechado, juntamente com todos os karts que 
participaram da prova. Os motores que eventualmente 
possam ser trocados dentro deste período, deverão ser 



                                                                                          
 

encaminhados para a torre de cronometragem e lá devem 
ficar até o final da prova, onde deverão ser encaminhados 
para o parque fechado, juntamente com o kart que recebeu 
o novo motor. 

 Nenhuma manutenção poderá ser feita fora da área de 
manutenção, salvo com autorização exclusiva da direção 
de provas, por motivos explícitos, não havendo 
obrigatoriedade de aceite da direção de provas, mesmo 
após a justificativa. 

 Nenhum piloto, poderá deixar a área de manutenção, sem 
autorização da direção de provas, não havendo 
obrigatoriedade de aceite da direção de provas, mesmo 
após a justificativa. 

Artigo 10º – Largada da prova 

Na largada, os karts serão dispostos dois a dois, para a saída lançada 
(2T 125cc Junior, 2T – 125cc, F4 e F4 Light), sendo largada parada 
somente para a categoria Shifter/KZ. 

Na volta de apresentação, é proibido ultrapassar outro concorrente. 

O piloto que por qualquer motivo, não puder largar em sua posição, 
ou, ainda, se atrasar, deverá levantar o braço, deixando todo o 
pelotão ultrapassá-lo, permanecendo no fim do mesmo até a largada, 
ou dirigir-se a área de manutenção para sanar o problema, e de lá 
largar quando o Diretor de Prova autorizar, sempre após o último kart 
do pelotão. 

O concorrente poderá voltar a sua posição original do grid até o ponto 
máximo (indicado no briefing), antes do alinhamento na reta de 
largada. 

O concorrente que estiver fora de sua posição, a partir desde ponto, 
procurando ultrapassar seus concorrentes imediatos, será punido 
com a penalidade de, no mínimo, dez segundos. 

 1º. Nas categorias 125cc – 2T, 125cc – 2T Junior, F4 e F4 Light, 
será exigido, para a largada, que todo o pelotão, liderado 
pelo pole position, faça o percurso completo da volta de 
apresentação até o instante da largada, em marcha reduzida e 
devidamente alinhado. A responsabilidade pela velocidade de 
condução do pelotão será do pole position. 



                                                                                          
 

 2º. O piloto que estiver largando na segunda posição será o 
responsável pela formação do grid e não poderá estar à frente 
do pole position em nenhum momento. 

 3º. O piloto que queimar a largada será punido com a aplicação 
de um Time Penalty, de 10 (dez) segundos, com avisos pelo 
som do kartódromo e apresentação ao piloto de placa com as 
letras (P+10), juntamente com placa indicando o número do kart 
punido, que deverá ser cumprido em local determinado pela 
Direção de Provas no briefing. 

 4º. Se o Diretor de Prova declarar “corrida com chuva” (pista 
molhada), todos os pilotos deverão apresentar-se para a 
largada, no grid, com um jogo completo de pneus de chuva, de 
fabricação nacional e homologado, já instalados no kart (TODA 
TROCA/REPARO E/OU MANUTENÇÃO, DEVERÁ SER FEITA 
EM ÁREA DE MANUTENÇÃO DETERMINADO). 

Voltas de apresentação 

 Categorias 125cc – 2T, 125cc – 2T Junior, F4 e F4 Light: 2 
voltas; 

 Categoria Shifter/KZ: 1 volta. 

Todas as voltas de apresentação serão pelo anel externo do 
kartódromo. 

Largada 

 Categorias 125cc – 2T, 125cc – 2T Junior, F4 Master e 
F4 Light. 

Serão feitas em movimento “lançada”, com farol apagando antes de 
fechar a segunda volta de apresentação, desde que os pilotos 
estejam alinhados nas “canaletas”, em ritmo reduzido pelo pole 
position e com alinhamento do grid pelo piloto que estiver em 
segundo lugar e somente após a linha amarela demarcada com 
cones nas extremidades. 

 Shifter/KZ 

Será parada, com karts alinhados a partir do pole position, mas não 
lado a lado e sim alternados, permitindo um espaço mínimo suficiente 



                                                                                          
 
para tentar evitar batida na traseira de um ou mais kart(s) que não 
consigam largar. 

O farol permanecerá apagado até todos os karts estiverem alinhados, 
sendo que os pilotos serão informados que o grid está pronto através 
da passagem da bandeira verde por um fiscal na linha de largada e 
na sequência o farol vermelho será aceso e em seguida apagado 
pela Direção de Provas, autorizando a largada. 

Artigo 11 – Auxiliares 

Durante a prova permanecerão na pista, dois (2) auxiliares de cada 
piloto, devidamente identificados, que poderão ajudar qualquer piloto, 
inclusive a empurrar o kart. É proibida a permanência, dentro da 
pista, de qualquer pessoa NÃO autorizada previamente pela 
DIREÇÃO DE PROVAS 

Artigo 12 – Resultados 

Todo e qualquer resultado de uma tomada de tempo, ou de uma 
prova somente será considerado oficial depois de aprovado pelo 
Diretor de Prova. A publicação do resultado deverá preceder em, pelo 
menos, 20 (vinte) minutos à entrega dos prêmios. 

Artigo 13 – Das vistorias técnicas 

Um kart poderá ser vistoriado a qualquer momento: antes, durante 
ou depois da tomada de tempo, ou ainda, antes, durante ou depois 
da prova. No caso de ser encontrada irregularidade técnica o piloto 
será impedido de participar no primeiro caso, excluído no segundo e 
desclassificado no terceiro. A organização também fará uma vistoria 
por sorteio (o método será definido até a primeira etapa), entre todos 
os participantes que completaram e/ou não a prova. 

Os preparadores dos pilotos envolvidos deverão estar presentes nas 
vistorias (caso não compareça, estará declinando de qualquer tipo de 
reclamação posterior, podendo ser advertido pela organização pelo 
não comparecimento, e podendo ser penalizado pela Direção de 
Provas). Demais preparadores, poderão acompanhar todas as 
vistorias. Os pilotos cujos karts estiverem em desacordo com as 
especificações técnicas de suas categorias sofrerão as penalidades 
pertinentes, previstas no Artigo 17 (dezessete) deste regulamento. 

 1º. Ao término da prova, os karts deverão permanecer em 
regime de Parque Fechado, em local determinado pela 



                                                                                          
 

Organização da Prova, sendo sua liberação realizada com 
autorização do Comissário Técnico ou Diretor de Prova. 

 2º. Qualquer exame procedido num kart não tornará válida 
qualquer irregularidade existente no mesmo e que porventura 
venha a ser constatada até o final da competição. 

Artigo 14 – Procedimentos 

O Comissário Técnico, procederá a pesagem e à verificação dos 
karts em local previamente determinado pela Organização da Prova. 
A desmontagem das partes, quando exigidas, será feita por apenas 
um mecânico, devidamente identificado, indicado pelo piloto e sem 
nenhum ônus para o organizador. As peças deverão ser 
apresentadas em condições de serem conferidas e medidas. 

 Único. Durante as provas, na ocorrência de qualquer avaria 
técnica, o piloto será sinalizado através de bandeira preta com 
círculo laranja e o número do kart, devendo obrigatoriamente 
parar na área de manutenção (indicado em briefing), onde junto 
com seu mecânico, deverá sanar o defeito técnico e voltar para 
a prova. O piloto terá até 3 voltas, que serão informadas no 
PSDP pelo comissário local, sendo que se o piloto não entrar 
na área determinada após a 3ª volta, receberá bandeira preta 
também por 3 voltas e caso não obedeça, a prova será 
interrompida com bandeira vermelha para retirada do piloto. A 
prova deverá ser reiniciada ou não, seguindo os critérios 
anteriormente informados em caso de bandeira vermelha. Os 
boxes, durante a prova, estarão fechados e o piloto que para lá 
se dirigir, não indo para o Parque Fechado, estará 
automaticamente desclassificado da prova. 

Artigo 15 – Carenagens 

É obrigatório o uso do conjunto homologado de carenagem completa, 
durante os treinos oficiais, tomadas de tempo e prova. Se qualquer 
parte do conjunto de carenagens (laterais, bico ou barra suplementar 
do para-choque traseiro) se soltar ou cair durante o transcorrer da 
prova, o piloto deverá obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação, dirigir-se para área de manutenção (indicada 
em briefing), para recolocá-la, podendo retornar à prova com o item 
novamente instalado. Se o fato ocorrer durante a última volta de uma 
prova, o piloto poderá concluí-la sem realizar a substituição ou 
reparo, não sofrendo nenhuma sanção, porém não poderá repor para 
pesagem. 



                                                                                          
 
Artigo 16 – Sensores de cronometragem 

Os sensores são de propriedade do Kartódromo Internacional Aldeia 
da Serra, sendo obrigatória sua devolução, em qualquer situação. A 
não devolução do sensor acarretará em uma multa no valor de R$ 
1.000,00 (Hum mil Reais), em favor do Kartódromo. 

 1º. Todos os karts deverão ter o suporte grande para sensor de 
cronometragem. 

Artigo 17 – Penalidades 

São infrações ao Regulamento: 

1. Toda ofensa direta ou indireta em relação a qualquer pessoa 
investida na função de Autoridade de Prova ou Oficiais de 
Competição; 

2. Todo procedimento fraudulento ou manobra desleal que 
prejudique o caráter esportivo da competição ou interesse do 
kartismo; 

3. Toda desobediência a qualquer dos artigos deste regulamento, 
antes, durante ou após o evento, mas ainda dentro do 
Kartódromo, estará sujeito a punições e penalizações para a 
data e/ou para as próximas. 

Todas as infrações poderão ser objeto das seguintes penalidades: 

1. Advertência: sinalizada, verbal ou escrita; 
2. Perda de posição no grid; 
3. Acréscimo no tempo total (classificação e/ou prova); 
4. Perda de volta; 
5. Impedimento de participação em Treino Oficial ou parte dele; 
6. Perda de posição na ordem de chegada; 
7. Exclusão de Tomada de Tempo, bateria ou prova; 
8. Desclassificação da Tomada de Tempo/ bateria/ prova; 

Time Penalty/Stop & Go; 

 1º – A imposição da penalidade será sempre precedida de 
averiguações. 

 2º – As partes interessadas podem ser convocadas para 
averiguações e poderão ser acompanhadas de testemunhas. 

 3º – Na ausência das partes interessadas, a decisão poderá ser 
proferida à revelia das mesmas. 



                                                                                          
 

 4º – O piloto é responsável diretamente por todos os atos 
cometidos por ele, membros de sua equipe, parentes e amigos. 
Qualquer infração cometida por uma das pessoas 
anteriormente citadas, acarretará penalidade ao piloto, 
conforme este artigo. 

Artigo 18 – Das reclamações 

Procedimentos: as reclamações técnicas e desportivas somente 
poderão ser impetradas por concorrentes/pilotos da mesma prova e 
da mesma categoria, devendo ser apresentadas por escrito em até 
30 minutos após a divulgação do resultado oficial. 

 1º – Se a Organização da Prova entender que o autor da 
reclamação atua de má fé, poderá infringir lhe uma das 
penalidades previstas no presente Regulamento. 

 2º – Todos os interessados terão de submeter-se às decisões 
tomadas pela Organização da Prova. 

 3º – As reclamações deverão ser consideradas pela 
Organização da Prova, como sendo de urgência. 

 4º – Não serão acolhidas quaisquer reclamações contra 
decisões do Diretor de Prova, e demais envolvidos, no exercício 
de suas funções. 

Artigo 19 – Dos lastros 

 1º. O lastro, quando usado, deverá ser fixado solidamente ao 
kart por meio de parafuso e porca. A constatação de lastro solto 
acarretará a imediata desclassificação do piloto da tomada de 
tempo ou prova. 

 2º. Os sensores NÃO poderão ser considerados como 
LASTRO, pois os mesmos serão retirados imediatamente ao 
final da prova antes da pesagem. 

 3º. Será proibida a utilização de qualquer suporte para lastro 
que possibilite a troca rápida do mesmo. 

 

 

 

 



                                                                                          
 

Regulamento técnico Copa Verão 

ARTIGO 1º 

Todo equipamento utilizado na Copa Aldeia de Kart deverá ter sido 
homologado pela CBA ou CIK/FIA. 

ARTIGO 2º – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR CATEGORIA 

1. 2T – 125cc. 

MOTOR: Homologado CBA ou CIK/FIA, com 125cm³ (centímetros 
cúbicos), refrigerado a água. Proibido preparação e ainda proibidos 
quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a 
medição em vistoria técnica. 

VOLUME: mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, 
será de 12cm³ com o pistão posicionado em seu PMS (Ponto Morto 
Superior) 

ANÉIS: Permitido somente o uso de anel 2,2mm. 

FLANGE: homologada CBA, sem retrabalho, diâmetro máximo do 
furo de 28mm. 

CARBURADOR: será permitido o uso de somente 1 (um) carburador 
homologado CBA. 

ESCAPAMENTO: livre, Homologado CBA. 

PIRAMIDE: deverá apresentar a marca do fabricante, e a preparação 
será livre. 

COLETOR DE ESCAPAMENTO: livre intercambio (sem retrabalho). 

FILTRO: livre. 

IGNIÇÃO: original do motor. Todo sistema de avanço e retrocesso 
progressivo e todo o sistema de circuito eletrônico que possam variar 
quando o kart estiver em movimento são proibidos. 

RELAÇÃO: coroa de até 76 dentes e pinhão de 10 dentes. 

COMBUSTÍVEL: conforme estipulado no regulamento desportivo. 

PNEUS: MG Vermelho. 



                                                                                          
 
PESO: 170 kg 

2. Shifter/KZ. 

MOTOR: sem restrição de preparo. 

PNEUS: MG Amarelo 

COMBUSTÍVEL: conforme estipulado no regulamento desportivo. 

 PESO: 180 kg 

3. F4 Master 

MOTOR: quatro tempos. 

ESCAPAMENTO: livre 

COMBUSTÍVEL: conforme estipulado no regulamento desportivo. 

PNEUS: MG Vermelho, sendo mesmo jogo utilizado para 3 etapas. 

RELAÇÃO: coroa de até 42 dentes e pinhão de 13 dentes. 

EMBREAGEM: deverá ser homologada CBA para a categoria 
totalmente metálica, com pinhão de 13 (treze) dentes de passo 428 
(moto). 

PESO: 183 kg. 

Motor: o motor padrão considerado como base para regulamentação 
técnica será o modelo Honda GX390, 4 tempos, 13 hp, modelo T1, 
H1 e T2. Motores “similares” poderão ser utilizados desde que 
respeitem as mesmas características técnicas do motor Padrão. 
Deverão ser: monocilíndrico, refrigerado à ar, com partida de 
acionamento por corda. 

Regulamentação técnica: 

1. a) O interior da câmara de combustão devera possuir no mínimo 
45cm³ de volume até o último fio de rosca da vela, considerando 
o pistão em seu PMS (Ponto Morto Superior) e o cabeçote, não 
podendo haver descarbonização. 

2. b) Cabeçote: Original, preparação livre, rosca de vela original 
sem trabalho ou retrabalho. 



                                                                                          
 

3. c) Válvulas: O diâmetro da cabeça de válvula deverá ser o 
mesmo original, podendo ser retrabalhada. Os tuchos e varetas 
deverão respeitar as dimensões originais. 

4. d) Molas e travas das válvulas: Poderão ser de livre 
procedência. 

5. e) Será permitida a retirada do suporte do tanque. 
6. f) Pistão e Anéis: Será proibido qualquer tipo de retrabalho no 

pistão e no pino munhão, devendo estar montados em suas 
posições originais e podendo atingir até a sobre medida de 
0,75mm. É permitido ajustar os anéis, desde que original até 
0,75 e obrigatoriamente deveram estar todos os anéis 
presentes no pistão e em seu pleno funcionamento original 

7. g) Bielas: Originais, sendo permitido o uso de bronzina e corte 
ou substituição do pescador de óleo, mantendo a distância 
entre os furos originais. 

8. h) Virabrequim: Serão permitidas a adaptação da embreagem 
e a retífica do colo do virabrequim em até 0,75mm, devendo ser 
mantidos originais o seu curso e a posição da engrenagem de 
distribuição. 

9. i) Será permitida a retirada do limitador de giro. 
10. j) Comando: Será proibido qualquer tipo de retrabalho no 

comando de válvulas. 
11. k) Volante\Ventoinha: original, podendo ser aliviado e/ou 

balanceado, mantendo o diâmetro externo e rasgo de chaveta 
originais (sem retrabalho) e magneto original sem retrabalho e 
peso mínimo de 4 (quatro) quilos. Ventoinha Original sem 
nenhum retrabalho. 

12. l) Balancim e prisioneiro: originais, sem qualquer tipo de 
retrabalho. 

13. m) Será permitido fazer um furo no coletor de admissão 
somente para a ligação da bomba de combustível. 

14. n) Coletor de escapamento: medida de 200 mm, com tolerância 
+15 mm ou – 15 mm, sendo a aferição pelo lado interno do 
coletor em sua maior extensão. 

15. o) Será permitida a substituição dos parafusos de fixação do 
cabeçote por prisioneiros. 

16. p) Bobina: obrigatória sua fixação original e parafusos originais 
sem retrabalho. Ignição: Homologado CIK, proibido a digital 
com avanço. 

17. q) Será obrigatório o uso de rolamentos e retentores originais e 
completos. 

18. r) O motor deverá possuir obrigatoriamente no respiro da tampa 
de válvulas, um condutor flexível, que deverá ser acoplado a 



                                                                                          
 

um reservatório recuperador de fluidos, em material plástico e 
transparente, fixado ao chassi. 

19. s) Liberado o encamisamento do bloco do motor, desde que 
seja do material ferro fundido sem nenhum tipo de tratamento 
químico 

20. t) Vela: livre desde que com 14mm de rosca. 
21. u) Bomba de combustível: livre 

22. v) Balanceiro: Será proibida a retirada 

23. x) Filtro: Obrigatório o uso 

24. y) Coletor de Admissão: livre. 
25. z) Carburador: Original, permitido apenas o ajuste do gicleur 

principal, de lenta e regulagem do ar para pleno funcionamento 
do motor. Será permitida a utilização de “agulha” para 
regulagem da mistura. Qualquer outro ajuste e/ou retrabalho 
será proibido. Será permitida a retirada da borboleta de 
afogador. 

4. F4 Light.  

PNEU: MG Vermelho 

PESO: 183 Kg 

COROA: 40 Dentes 

ESCAPAMENTO\ABAFADOR: Livre. O flexível do escapamento 
deverá ser de uso obrigatório e ter o diâmetro interno máximo de 45 
mm +\- 0,1mm e 70mm +\- 0,2mm de comprimento mínimo, ficando 
proibido o uso de qualquer outro material não flexível. 

EMBREAGEM: Deverá ser homologada CBA para a categoria 
totalmente metálica, com pinhão de 13 (treze) dentes de passo 428 
(moto). 

MOTOR: 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, sem embreagem e sem 
mesa. Fornecido pela Organização do Campeonato 

PUNIÇÃO PARA TROCA DE MOTORES: O piloto que solicitar a 
troca do motor, deverá apresentar motivos plausíveis e será punido 
independentemente de responsabilidade ou culpa em 5(cinco) 
posições no grid de largada 



                                                                                          
 
BÔNUS PARA TROCA DE MOTORES: Todo piloto terá direito a 2 
(dois) créditos de trocas de motores, sem perda de posições ao longo 
do ano, sendo permitida a utilização de apenas um crédito por etapa. 

PNEUS: o jogo de pneus deverá ser adquirido junto a loja de peças 
do kartódromo (Sabiá), onde o piloto receberá um “voucher” que terá 
de ser entregue, obrigatoriamente, à organização da prova para 
liberação. 

Após a liberação dos pneus, o representante da equipe deverá 
fornecer os dados referentes ao kart para prévio cadastro dos 
respectivos códigos de barras. 

Os pneus identificados com código de barras e registrados ficarão 
em posse dos pilotos e equipes, sendo, portanto, total 
responsabilidade do piloto e equipe as condições de uso do pneu que 
deverá ser utilizado por 3(três) etapas tendo como VALIDADE 3(três) 
etapas seguidas independentemente de condições adversas (Ex: 
condições climáticas) e será verificado e/ou vistoriado sempre ao 
final de cada prova. 

Caso for comprovada a troca ou substituição do pneu sem 
autorização do Comissário Técnico o piloto estará automaticamente 
desqualificado da etapa e perderá os respectivos pontos e 
bonificações. 

Caso um pneu apresente furo, deverá ser apresentado ao 
Comissário Técnico para comprovação, autorizando-se, então a 
troca por um segundo pneu, nesse caso o piloto perderá 5 (cinco) 
posições por pneu trocado, no grid da etapa, ou na próxima etapa, 
dependendo do momento da troca. 

No momento em que um pneu novo for montado, verificando-se uma 
diferença de perímetro superior a 15,00 (quinze) milímetros do pneu 
usado, correspondente ao mesmo eixo, o Comissário Técnico poderá 
autorizar a utilização de um terceiro pneu. Os perímetros serão 
comparados com a mesma calibragem. 

A substituição de pneus somente poderá ser efetuada com 
autorização da Direção de Prova, na área do Parque Fechado de 
Manutenção com prévio cadastro de seu respectivo código de barras. 

Todas as permissões que não estiverem explicitas neste 
regulamento, serão terminantemente PROIBIDAS. 

  



                                                                                          
 
Dúvidas e/ou questionamentos, deverão ser feitos de forma escrita 
via e-mail copaaldeiaoficial@gmail.com e serão respondidas assim 
que houver análise da Organização, em até 48 horas após acusar o 
recebimento do e-mail. 

 

Atenciosamente: Organização Copa Aldeia Oficial 


