
REGULAMENTO TÉCNICO KART 
2022 

ARTIGO 1º (para todas as categorias) Tomada (s) de Tempo / Prova (s): 

Tomada de tempo com 5 minutos. Prova de acordo com descrito abaixo, sendo realizadas duas baterias para cada 
categoria no mesmo dia: 

BEBEDOURO / ARARQUARA –  

1º BATERIA 10 VOLTAS 

2º BATERIA 13 VOLTAS 

O Grid da 1ª bateria será formado conforme tomada de tempo cronometrada. O Grid da 2ª bateria será formado pelas 
exatas posições de chegada da primeira bateria com a inversão dos quatro primeiros de cada categoria 

ARTIGO 1.1º (para todas as categorias) Inscrições / Valores em R$ p/ 2022: 

KART: 300,00 

MOTOS: 200,00 

Para participar da etapa final do campeonato em termos de pontuacao o piloto terá que ter feito pelo menos 3 etapas 
durante o ano 

Taxa de treinos aos sábados:  

Kart já esta incluso na inscrição o treino de sábado  

Moto: 50,00 

ARTIGO 2º (para todas as categorias) Numeração (obrigatório): 

Considere o direito do número escolhido preferencialmente para o kart / moto inscrito em primeiro lugar para esse 
número junto à secretaria de prova na primeira etapa desta temporada. 

E obrigatório usar números na parte da frente e da trazeira dos karts e Motos 

ARTIGO 3º (para todas as categorias) Segurança (Mínimo Obrigatório). 

Equipamento: Protetores de Corrente, esses deverão abranger o pinhão e a coroa, em posição tal que o piloto fique 
protegido. Protetor do Pinhão, com material rígido e o protetor da corrente e da coroa poderá ser de couro, borracha, 
correia industrial ou plástico rígido, sendo fixados em dois ou mais pontos. Carenagens, as duas laterais, bico e gravata. 
Para choques, frontal e traseiro de metal e ou plástico homologados CIK/CBA. 

Pessoal: Capacete fechado, Luvas, Macacão de mangas compridas forrado, Sapatilha ou Tênis. 

Sujeitos a aprovação p/ uso conforme avaliação da organização. 



ARTIGO 4º (para todas as categorias) Abastecimento: 
O piloto não poderá reabastecer da tomada de tempo para a 1 bateria o tanque deve conter o necessário 
combuistivel para realizar essas duas atividades ficando liberado o reabastecimento apenas para a 2 bateria 
de cada categoria. 
O abastecimento e por conta de cada equipe ou piloto 
 Em caso de burla deste artigo, sofrerá as penalidades legais. 
 
ARTIGO 5º (Para todas as Categorias) Reparos ou Manutencao de largada: 

Todo e qualquer reparo ou manutencao, devera ser feito no parque fechado ou no espaço de recuo do grid de 
largada 

O grid de largada será formado dentro do parque fechado sairá para uma volta de apresentação e em seqüência a 
largada, não haverá parada no grid. 

Após a tomada de tempo o kart ira permanecer em regime de parque fechado podendo ser feitos conferências e 
substituições  desde que autorizadas pelo diretor técnico e por ele supervisionadas, caso haja a necessidade de 
troca de motor da tomada para a primeira bateria o mesmo largara em ultimo, da primeira bateria para a 
segunda o mesmo poderá substituir o motor por outro sem punição. Todo equipamento que estiver lacrado não 
poderá ter nenhum tipo de conferencia ou substituição sem a liberação do diretor técnico, ao termino da tomada 
e das baterias após a conferencia do diretor técnico caso o mesmo encontre algum lacre quebrado o piloto se 
encontra desclassificado da sessão. 

Caso o piloto da primeira para a segunda bateria tenha necessidade de trocar qualquer componente por quebra 
do seu kart, só poderá ser feita após a autorização do diretor técnico. 

Se for necessária à troca de pneu este não perdera nenhuma posição do grid desde que arrume o mesmo pneu ou 
coloque um pneu já usado desde que sejam verificados e autorizados pelos comissários. 

Caso o piloto troque o pneu por um pneu novo, ou seja, zero o mesmo recebera uma punição de 5 segundos por 
pneu trocado acrescidos ao final da bateria que antecedeu a troca para que seja dada sua posição original ao 
final. 

Fica Ciente para todas as equipes e pilotos que após ser liberada a volta de apresentação não poderá mais ser 
parada a corrida para qualquer reparo, ou seja, caso haja algum problema com o kart na volta de apresentação o 
piloto devera levantar a Mão e sair da pista para poder ser dada a largada ficando liberada a realização de 
reparos na pista desde que sejam feitos em áreas consideradas seguras ou pouco risco. 

ARTIGO 6º (Para Todas as Categorias) PESO: 

O peso mínimo obrigatório para o conjunto kart/piloto em ordem de marcha é absoluto e poderá ser verificado qualquer 
momento pelos Comissários Técnicos, portanto será pesado o kart em ordem de marcha. 

Falta de peso ao término da Tomada e das Baterias/ Prova a equipe será excluída e desclassificada. 

PESOS: 

Categoria Shifter: 185 KG 

Categoria 125 Master: 170 KG 

Categoria 125 Novatos: 170 KG 



Categoria f - 400: 183 KG 

Categoria f – 400 sorteado(novatos, máster, sênior): 183 KG 

Categoria 125 Novatos: 170 KG 

ARTIGO 7º - (para todas as categorias) PESAGEM: 

Após o término de cada bateria o piloto deverá obrigatoriamente se dirigir ao parque fechado para pesagem do conjunto 
kart/piloto mesmo os que não terminarem as provas ficando ciente de que a não passagem pela balança ira implicar na 
desclassificação automática daquela bateria não podendo descartar a etapa qual o piloto foi desclassificado. 

É terminantemente proibido o uso de algum tipo de líquido por parte do Piloto, ou utilização de algum acessório que 
possa influenciar no peso final kart/piloto. 

Se por ventura durante a corrida o Kart perder alguma parte da carenagem, o Piloto poderá continuar até o fim da 
corrida, desde que essa parte não influencie na sua segurança do próprio piloto e dos demais concorrentes. 

Isso será definido pelo Diretor de prova por meio de placas ou bandeiras. 

Se isso acontecer, o Piloto e o kart deverão ser pesados no final da corrida da maneira que terminou a mesma, ou seja, 
sem a parte que foi perdida durante a prova. 

O Piloto só pode deixar o parque fechado após a pesagem do conjunto kart/piloto. 

ARTIGO 8º - (Para todas as Categorias) Vistoria Técnica: 

Poderá ser feita a qualquer momento e a cargo dos Comissários Técnicos do evento. 

ARTIGO 9º - (Para Todas as categorias) Equipamento: 

Chassis - Todos c/ homologação CBA. 

Parágrafo Único - Pneus Lacrados - O jogo de pneus lacrado antes do Treino Classificatório (tomada de tempo) deverá 
ser o mesmo para a realização das duas baterias da Prova. Substituição de pneus deverá ser comunicada ao Comissário 
Técnico em tempo hábil para as devidas providências com relação à troca e devidas penalidades a serem aplicadas. 

ARTIGO 10º - (Para Todas as Categorias) RESOLUÇÕES: 

Situações omissas e aqui não citadas serão resolvidas entre Diretores Técnicos e Organizadores usando como base o 
RNK/2022 

MEDIÇÃO DO VOLUME DA CÂMARA DE COMBUSTÃO – Para todas as categorias será adotado o seguinte 
critério de medição da câmara de combustão:  O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão 
será medido a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não 
podendo haver descarbonização, fica proibido o trabalho ou retrabalho da rosca de vela do cabeçote sendo 
obrigado a manter sua originalidade. 

 

 



ARTIGO 12º - Categoria 125 Master / Novatos: 

IDADE: Nascidos a partir de 2010 

Motor de kart 125cc 2T sem marcha, sendo a preparação interna livre, refrigerados a água, sendo o combustível liberado 
apenas gasolina comercial de posto de combustível (qualquer tipo) + óleo. O volume mínimo obrigatório no interior da 
câmara de combustão será de 12cm³. 

CARBURADOR Será permitido o uso de apenas um carburador com diâmetro máximo de 24 mm na altura do difusor e 
o máximo de 28 mm na altura da borboleta de aceleração, sem qualquer artifício que mascare sua medição. Somente 
poderão ser usados carburadores de borboleta. A preparação interna será LIVRE, entretanto deverão ser respeitadas as 
medidas limites de cada categoria. Externamente deverão ser mantidas as características do fabricante. Será obrigatório 
o uso de silencioso de carburador "intakesilencer", homologado CBA. 

DEMAIS EQUIPAMENTOS: 

a) VELAS – Somente com diâmetro de 14 mm e passo de 1.25, homologadas CBA. E proibido o retrabalho na rosca da 
vela e a retirada do anel de vedação. 

b) JUNTAS – Serão livres. 

c) PIRÂMIDE – Deverá apresentar a marca do fabricante, e a preparação será livre. 

d) PALHETA - Livre. 

e) FILTRO DE AR – Com elemento filtrante e homologado. 

f) FLANGE – Homologado CBA com a marca do fabricante, sem trabalho ou retrabalho, diâmetro de 28 mm. 

g) RELAÇÃO – Livre. 

h) ESCAPAMENTO – Sendo de kart 125cc 2T sendo sua preparação interna livre. Tendo o bocal de saída: 21 ou 25 mm 
– medido no anel. Sendo obrigatório o uso da ponteira homologada não podendo ter nenhum trabalho ou retrabalho. 

i) IGNIÇÃO – Será liberada apenas a analógica (proibido uso de qualquer tipo de avanço e qualquer tipo de parte 
elétrica que não seja a referida). 

j) PARACHOQUES – Obrigatório. 

l) RADIADOR E BOMBA D’ÁGUA: Liberado o uso de qualquer marca. 

m) PNEU – Nacional de selo vermelho. 

n) PESO – 170 KG Piloto + Kart. 

o) Uso obrigatório de números  

p) Abastecimento será por conta do piloto 

 

 

 



Categoria Shifter: 

IDADE: Nascidos a partir de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria F - 400: 

IDADE: Nascidos a partir de 2010 

- MOTOR SERA ESTACIONARIO EQUIVALENTE  13HP A GASOLINA 

- COMBUSTIVEL GASOLINA  

- RELACAO PINHAO 12 COROA ATE 42 OU PINHAO 13COROA ATE 44 

- VOLUME DO CABECOTE TEM Q TER NO MINIMO 45CC COM TOLERANCIA( -0,5 ) 

- PNEU QUALQUER MARCA DESDE Q SEJA SELO VERMELHO 

- PESO 175KG 

- CARBURADOR ORIGINAL, RETRABALHADO OU ENTUBADO 

- COMANDO LIVRE 

- BOMBA COMBUSTIVEL LIVRE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria F - 400 Master / Novatos : 

IDADE: Nascidos a partir de 2010 

- POR CONTA DA EMPRESA Q LEVARA OS MOTORES 

MOTOR SORTEADO  

- POR CONTA DO PILOTO 

 COROA OBRIGATORIA DE 41DD /MOLAS ESCAPE / CABO ACELERADOR / GARRAS DE MOTOR  

- PESO 183 KG 

- COMBUSTIVEL GASOLINA 

- PNEU QUALQER MARCA DESDE Q SEJA SELO VERMELHO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO TÉCNICO MOTOS 
2022 

 
Categoria RD - 135 ‘’ A ’’ 

Pistão - Original do modelo até 2 mm permitido retrabalho. 

Motor – original do modelo. 

Curso – original do modelo 

Camisa – original do modelo permitindo retrabalhado. 

Carburador – livre 

Torque – livre. 

Pneus – Nacional aro 18. 

Rodas – livres. 

Freios - livres. 

Ignição – livre. 

Virabrequim – Original do Modelo. 

Combustível – Abastecimento será por conta do piloto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria RD - 135 ‘’ B ’’ 

Pistão - Original do modelo até 2 mm permitido retrabalho. 

Camisa – original do modelo permitindo retrabalho. 

Motor – original do modelo. 

Curso – original do modelo 

Carburador – rd / rdz / dt ate 26 mm permitindo retrabalho. 

Torque – original permitido retrabalho. 

Palhetas – livres. 

Curso – original. 

Pneus – Nacional aro 18. 

Rodas – livres. 

Freios - livres. 

Ignição – ponto fixo livre( aceita magnetron / caximbina) 

Virabrequim – Original do Modelo. 

Combustível Abastecimento será por conta do piloto   

 

Os três primeiros ao final do campeonato serão promovidos para a categoria RDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria RD – 135 CC INICIANTES 

Pistão - Original do modelo até 2 mm permitido retrabalho. 

Camisa – original do modelo permitindo retrabalho. 

Motor – original do modelo. 

Curso – original do modelo 

Carburador – rd / rdz / dt ate 26 mm permitindo retrabalho. 

Torque – original permitido retrabalho. 

Palhetas – livres. 

Curso – original. 

Pneus – Nacional aro 18. 

Rodas – livres. 

Freios - livres. 

Ignição – ponto fixo livre( aceita magnetron / caximbina) 

Virabrequim – Original do Modelo. 

Combustível Abastecimento será por conta do piloto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria 4 ’T’ ORIGINAL 

Todos os componentes teráo que ser originais da moto e ignição, motor, carburador, injeção, cdi e modulo 

- Pneus liberado 

- Pistao ate 1mm 

-Curso original do modelo 

- Biela original 

- Valvulas originais 

- Comando original 

- Cdi e modulo de injeção original( cachimbo, bobina, e se o chicote não for original vai ser vistoriado) 

- Virabrequim original (sem curso) 

- uso obrigatório nas 300 de filtro de ar podendo ser qualquer modelo ou tipo desde que o mesmo possua elemento 
filtrante  

- Combustivel: Abastecimento será por conta do piloto  
 

CATEGORIA FORÇA – LIVRE   

Pneus / Rodas / Aro – Livres. 

Carburador – Livre.    

Combustível – Livre. 

Motor / Camisa / Quadros – Nacionais. 

Escape – livre 
 

Ao piloto que precisar de atendimento medico durante a corrida por 
queda ou qualquer outro motivo não poderá retornar a bateria e so 
retornara a 2° bateria com a liberação da ambulância 



 



 



 


