
FORMULA ALDEIA PREMIUM 

Regras basicas 

Os seis primeiros colocados serão premiados em cada etapa com troféus. 

Premiasse o campeão ao final de toda temporada. 

Etapa com chuva a pontuação será dobrada. 

 1 Ponto extra para Pole Position. 

 1 Ponto extra para melhor volta. 

 5 Pontos para o piloto que participar 100% das etapas. 

 

O cronograma de cada etapa será divulgado no site 

www.copaaldeiaoficial.com.br 

 

Vagas garantidas por ordem de inscrição. 

Em caso de desistência o valor não será devolvido, nem integral e 

nem parcialmente. 

 

Caso ocorra cancelamento da etapa, os pilotos serão avisados com 

antecedência. 

 

A idade mínima para participação é de 13 anos completos. 

 

Na categoria máster, o piloto que pesar menos de 65kg devera 

trazer lastro próprio. (capacidade de lastro no kart 20kg). 

 

Todos os pilotos são responsáveis pelo seu lastro que será conferido 

ao termino da corrida, na falta de lastro automaticamente o piloto 

será desclassificado. 

 

Após o termino de cada corrida os pilotos deverão permanecer no 

kart para a conferencia de peso/lastro pelos fiscais. (o piloto que 

não estiver no kart automaticamente será desclassificado). 

 

http://www.copaaldeiaoficial.com.br/


O modelo de kart utilizado para o campeonato será o SuperKart 

17HP. 

 

 

Penalizaçao de bandeira branca e preta será determinado pelo 

diretor de prova a 10, 20 ou 30 segundos dependendo da gravidade. 

 

Penalizaçao de bandeira preta o piloto devera ser retirado da 

prova. 

 

 

 

O piloto que trocar de kart no qualifing, terá seu tempo zerado e 

largara em ultimo. 

 

Equipamento obrigatório: macacão ou calça comprida, camiseta de manga 

longa e sapato/tênis fechado. O kartodromo fornece gratuitamente 

macacão, luvas, balaclava e capacete. 

 

PREMIAÇAO ESPECIAL AO FINAL DO CAMPEONATO 

 

1º Colocado de ambas categorias TV de 42 polegadas. 

2º Colocado de ambas categorias Bike aro 26. 

3º Colocado de ambas categorias macacão de kart homologado. 

 

Desejamos a todos pilotos muita adrenalina, competitividade, 

aprendizado e evolução. Corremos com objetivos diferentes, buscando 

superar nossos próprios limites, sempre respeitando as regras e os 

pilotos. 

 

Fora das pistas existe um ambiente de respeito e amizade, onde toda a 

família esta convidada a participar e usufruir de toda a estrutura do 

Kartodromo Internacional Aldeia da Serra. 


