
                  CAMPEONATO   PAULISTA   DE   KART CROSS 

                          REGULAMENTO DESPORTIVO   2019 * 

                     

 

O campeonato será organizado conforme o código desportivo internacional, o 

presente regulamento desportivo regulamento particular da prova e também 

Regulamento técnico de cada categoria, aos quais todos os participantes, no 

ato da inscrição, se obrigam e manifestam sua aceitação concordância e 

respeito. 

O presente Regulamento Desportivo e seus adendos têm força de lei 

desportiva, em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação 

nacional. 

Fica expressamente proibido um piloto treinar, realizar classificação ou 

participar da etapa com kart de outro piloto sem a autorização do comissário 

desportivo ou da direção de prova. 

Se ainda assim, esgotadas todas as possibilidades, persistir o empate será 

considerado apenas a ordem de classificação da última bateria, para 

determinar o desempate. 

 

Todos os adendos desportivos ou aqueles considerados de segurança   entram 

em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

As medidas recomendadas para a pista são: 

 

1)  Comprimento mínimo de 800 metros e máximo 2000 metros, com retas 

não superiores a 500 metros. 

 

2)  Largura mínima de 8 metros e máxima de 16 metros. 

 

3)  Em hipótese alguma a velocidade nos boxes poderá ser superior a 5 Km/h. 

 

4) É obrigatório o uso de abafador de ruídos em algumas pistas de acordo com 

o regulamento técnico. 

 

Categorias: 



 

Pilotos  Graduados       A          P. G. A        ( Graduados ) 

 

Pilotos  Graduados        B         P. N. M. B    ( Novatos +  Master ) 

 

 

 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser feitas na secretaria da prova conforme horário 

previsto no Regulamento Particular da Prova,Passado este horário previsto 

somente serão aceitas inscrições com a autorização do comissário desportivo e 

o pagamento da taxa de inscrição sofrerá acréscimo de     % sobre o valor sem 

o desconto. 

 

Somente poderão participar dos Treinos Livres Oficiais e Baterias, os pilotos 

devidamente inscritos. 

 

Ao assinar a ficha de inscrição de cada etapa, os concorrentes/ pilotos firmam 

o compromisso de acatar o presente Regulamento Técnico e o Regulamento 

Desportivo, em todos os seus termos, bem como os Adendos que venham a 

ser expedidos e que passarão a integrar o deu texto .NOTA: Será obrigatório 

o preenchimento das fichas de inscrições totalmente  preenchido de 

responsabilidade é de regulamento.           

 

Em cada Etapa haverá um Regulamento Particular em complemento ao 

presente Regulamento, referente ao programa das provas, tais como 

documento de responsabilidade aonde os Pilotos terão que assinar. 

 

Os valores das inscrições para as categorias de kart Cross será de R$                            

(                                          ) 

Á organização poderá se recusar a aceitar a inscrição de um piloto, desde que 

justifique o motivo. 

 

Á inscrição é individual por piloto. Sendo obrigatória a assinatura da ficha de 

inscrição pelo próprio piloto, com a declaração de responsabilidade. 



 

 

 

Os organizadores eximem-se de toda e qualquer responsabilidade 

civil ou penal, infração cometida ou acidente causado durante os 

treinos e provas responsabilidades estas que são daqueles que 

tenham cometido, devendo os pilotos declararem tal, em formulário 

próprio. 

 

 

Números dos Karts 

Os números são de livre escolha, ressalvado o que estão ocupados. 

 

Na categoria Kart Cross é obrigatório o uso de números de identificação com 

as dimensões de 20 cm de altura com 10 cm de traço, cada número colocado 

nas duas laterais e na carenagem dianteira, da cor fundo branco com números 

pretos para categoria P.G.A (Graduado) e fundo branco com números 

vermelhos para categoria P.N.M.B (Novatos + Master) 

 

 

Obrigatório  

O nome, tipo sanguíneo e fator RH do Piloto em ambos os lados do Kart Cross. 

 

É facultado ao campeão do ano anterior o uso do número 1(um)’ 

 

 

Karts Admitidos  

Só serão admitidos karts em conformidade com o Regulamento Técnico da  

categoria Kart Cross, aprovados na vistoria pelo comissário técnico. 

 

Não serão aceitos karts em mau estado de conservação. 

 
 



 

 

LARGADA 

 

O piloto que queimar á largada, em qualquer bateria este 

perderá 10 (dez) pontos na classificação geral. 



PROVA 

A etapa para a categoria será composta de 3 (três) Baterias, A programação da 

etapa será definida no Regulamento Particular da Prova, onde poderão ocorrer 

alterações em caso de chuvas, intercorrências ou fator imprevisível que 

impossibilitem o cumprimento da programação, ficando a cargo da Direção de 

prova esta decisão. 

 

A 1º (primeira) Bateria, terá sua duração definida no Regulamento Particular da 

Prova, mas não deverá ter duração superior a 40 (quarenta) minutos. 

A 2º (segunda) Bateria, terá sua duração definida no Regulamento Particular 

da Prova, mas não deverá ter duração superior a 40 (quarenta) minutos. 

A 3º Bateria, terá sua duração defina no Regulamento Particular da Prova, mas 

não deverá ter duração superior a 40 (quarenta) minutos 

 

Segurança 

Somente a pista do circuito poderá ser usada pelos pilotos e os Karts de 

competição no transcorrer dos treinos e das provas, O não cumprimento deste 

item ensejará em penalização. 

 

Qualquer tipo de abastecimento fora da área dos boxes é terminantemente 

proibido, acarretando imediata exclusão do piloto. 

 

Qualquer piloto que tenha intenção de deixar a pista e retornar aos boxes 

deverá sinalizar devidamente com tempo suficiente para fazê-lo com 

segurança. 

 

Somente será permitida a participação nos Treinos Livres, Treinos 

classificatórios e baterias dos pilotos devidamente inscritos e que tenham seus 

karts aprovados na vistoria técnica. É obrigatório nos treinos e baterias o uso 

de indumentária completa ou seja, capacete devidamente atado, com viseira, 

homologado pelo inmetro ou qualquer órgão nacional competente ou 

internacional similar, sendo também, luvas, balachava, pescoseira e macacão 

homologados. 

 

A balança de pesagem dos karts deverá ser sempre a mesma em todas as 

etapas de propriedade da organização e será disponibilizada em algumas 

etapas. 
 



A cronometragem das Etapas do Campeonato de kart Cross deverá ser 

realizada com utilização de sensores de cronometragem. 

 

Os horários dos Treinos Oficiais, e Baterias serão sempre determinados na 

programação da Etapa presente no cronograma da etapa, sendo que, só após 

a realização das inscrições e reunião com os pilotos, vistoria técnica os karts 

poderão ir para a pista. 

 

1º (primeira) Bateria: Para a formação do grid de largada da 1º Bateria será 

realizada um sorteio. 

2º (segunda) Bateria: O grid da 2º segunda Bateria será formado com o 

resultado  da 1º primeira Bateria com a inversão de todo o grid. 

3º (terceira) Bateria: O grid da 3 º terceira Bateria será formado com o resultado 

final da soma da 1 Bateria + 2 segunda Bateria, sem inversão de grid. 

 

O piloto que não se apresentar para as Baterias poderá largar no final do grid 

se o número de pilotos inscritos não for superior ao limite permitido para o grid, 

Caso o limite permitido seja ultrapassado, a participação ou não destes 

competidores ficará á cargo da direção de prova, 

 

Ao final das etapas os 5 (cinco) primeiros pilotos deverão se dirigir diretamente 

ao parque fechado , onde os karts ficarão á disposição dos comissários  ,os 

karts somente poderão deixar o parque fechado com a autorização dos 

comissários técnicos. 

 

Não serão admitidos protestos ou reclamações por possíveis prejuízos ou 

benefícios de qualquer piloto sobre o critério regulamentar das baterias de 

acordo com o presente Regulamento Desportivo, ou sobre as condições 

climáticas ou pista durante o presente transcurso das baterias. 

 

 

GRID 

Por padrão, a largada deverá ser parada, com a formação de grid de largada 

será constituído de 02 (duas) filas de karts dispostos com uma distância de 3 

metros da traseira de outro kart até a frente do próximo kart. Dependo das 

condições da pista e por medida de segurança a Direção da Prova poderá 

realizar a largada em movimento. 
 



LARGADA PARADA: 

O primeiro kart terá o direito de escolher o lado, e somente escolherá no 

momento do alinhamento do grid de largada, e o lado escolhido será até o final 

das baterias. 

O lugar do kart que não se apresentar para largada deverá permanecer vago. 

 

O máximo de kart admitidos para a formação do grid será determinado pela 

direção da prova conforme o regulamento particular da prova é o mínimo para 

que a prova seja realizada, é de 06 (seis) karts. 

 

Os karts deverão ser apresentados para o grid razoavelmente limpos, 

principalmente os números.NOTA: Terão que limpar os números á 

cada bateria não serão aceite reclamações posteriores 

 

PÓDIUM 

Serão Premiados os 5 (cinco) primeiros colocados das categorias A + B.  

 

É obrigatória a presença dos pilotos, para o pódio da Etapa, trajando o 

macacão DEVIDAMENTE fechado. O não cumprimento do disposto implicará 

em penalização a ser aplicada, O.B.S o não recebimento do troféu no pódio da 

etapa. 

 

TRÂNSITO e USO dos BOXES 

A velocidade máxima permitida nos boxes é de 5 Km/h Obs. : O piloto que não 

cumprir o limite de velocidade nos boxes, será penalizado. com   10   pontos 

Conforme a direção da prova. 

 

Os pilotos são responsáveis pelo comportamento técnico e moral dos membros 

de sua equipe, bem como de qualquer pessoa por eles credenciada. Portanto, 

incidirá sobre os pilotos a responsabilidade de qualquer ato irregular dos 

membros de sua equipe convidados, familiares, etc. Obs.: poderão ficar na 

pista até 3 ajudantes de cada kart devidamente trajado c/ camiseta da equipe 

ou número do kart. 

 

O.B.S : Também é de responsabilidade dos pilotos a conservação e limpeza 

dos boxes. 
 



É obrigatória a presença no briefing de todos os pilotos inscritos. O não 

cumprimento do disposto acarretará em penalidade a ser imposta pela 

organização. 

 

NÃO É PERMITIDO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS e a 

permanência de crianças desacompanhadas nos boxes. 

 

O procedimento de verificação técnica realizado pelos Comissários Técnicos, 

deverá ser realizado em local isolado, onde apenas os Técnicos e apenas 1 

preparador da equipe envolvida nas verificações terão acesso. Qualquer 

tentativa de presença no local de membros de outras equipes como qualquer 

desacato será considerada atitude antidesportiva, passível de penalização 

aplicada pela Direção da prova. 

 

Após a decisão final dos comissários, caso um piloto seja desclassificado por 

desacordo com o Regulamento Técnico, será punido de acordo com os 

critérios previsto da organização. 

RECLAMAÇÕES: 

As reclamações técnicas ou desportivas contra kart ou pilotos em uma prova 

serão somente aceitas por escrito até 10 (dez) minutos após a divulgação do 

resultado, no qual constará o horário de sua divulgação Para reclamações 

técnica, deverá ser apresentada uma para cada item reclamado. 

PENALIZAÇÕES: 

1º É proibido fazer zerinhos ou entrar em alta velocidade no box sujeito 

penalização com 10 pontos antes e após a corrida. 

2º Toda ofensa direta ou indireta em relação a qualquer pessoa investida na 

função de Autoridade da Prova ou Oficiais de Competição. 

3º Toda e qualquer manobra intencional, inscrever ou fazer inscrever um kart 

não qualificado. 

4º Todo procedimento fraudulento ou manobra desleal que prejudique o caráter 

desportivo da competição ou interesse das provas. 

5º Toda desobediência a qualquer dos artigos deste regulamento e seus 

adendos. 

6º Em qualquer prova, mesmo havendo reclamação impetrada por algum 

piloto, contra o resultado determinado pela cronometragem oficial, após a 

bandeirada e aprovado pelos comissários desportivos, a premiação será 

entregue aos vencedores. 

 
 



Se os comissários desportivos entenderem que que o autor da reclamação 

atua de má fé poderão aplicar-lhe uma das penalidades cabíveis. 

Não serão acolhidas quaisquer reclamações contra decisões do diretor da 

prova quanto largada e chegada da prova. 

 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO  

A propaganda no kart deverá ser pintada diretamente sobre a carenagem 

aplicada através de adesivos industriais, sem apresentar aspecto ou grosseiro 

na sua grafia ou desenho. 

Deverá ser reservado o espaço útil de 10 % (dez por cento) da área visual do 

kart para o patrocinador na testeira do kart da etapa e do campeonato, se 

houver, desde que não conflite com o do concorrente. Caso isto ocorra, o piloto 

deverá provar por contrato escrito o seu patrocínio e então poderá deixar de 

usar o adesivo do patrocinador da etapa. 

Todos os pilotos serão obrigados a usar no pódio, material promocional do 

patrocinador da etapa (bonés, viseiras, etc.) 

Configuram-se como sendo direitos da organização todos aqueles 

denominados como ¨direitos de arena ¨referente as provas do campeonato, 

inclusive treinos oficiais, incluem-se neste direito a referente a imagem e som. 

A comercialização de imagem e som, de fixação de publicidade de qualquer 

tipo, espaço e áreas, de divulgação, são de direito exclusivo da organização 

que, no entanto, poderá autorizar, liberar e concordar. 

 

USO DE BANDEIRINHA NO KART: 

Em algumas pistas será obrigado o uso da bandeirinha com a cor da categoria   

vermelha  para A  e   branca  para  B, altura mínima de 1 (hum) metro colocado 

do ponto mais alto do kart. Sendo a medida da bandeirinha 30x20 

CRONOMETRAGEM NA TORRE 

É proibido ficar na torre de cronometragem, pilotos ou mecânicos, qualquer 

dúvida pedir pra direção da prova após as baterias. 

É proibido o uso da pista durante o evento, só será liberada no termino do 

evento, é a partir desse momento será de responsabilidade total do piloto do 

kart, sujeito a penalização no campeonato por parte da organização. 

 

GRID A primeira bateria será por sorteio, e a segunda será com inversão de 

todo o grid ,a terceira bateria final, a pontuação será feita com resultados da 

primeira com a segunda e mais a terceira. 
 



COLOCAÇÂO DOS SENSORES NO KARTS 

As colocações dos sensores deverão estar de fácil colocação pra boa captação 

da cronometragem. 

VOLTA DE APRESENTAÇÃO  

Terá volta de apresentação nas finais de cada categoria obs.: sujeito a não ter 

devido chuvas e outros motivos 

LUZ DE IDENTIFICAÇÃO 

Todos os karts a partir do campeonato terão que usar luz alerta nas traseiras 

nas cores vermelha para categorias A,  e   branco  para categoria B. 

DESCARTE: 

Terá 1 (hum) descarte no final do campeonato. 

BANDEIRAS 

Bandeiras convencionais de competição, prevista pela FIA, e adotadas pela 

CBA: 

A) Bandeira Verde - Indica que o alerta foi suspenso. Os pilotos podem voltar 

ao ritmo normal de corrida. 

B) Bandeira Amarela - Indica perigo. Os pilotos devem diminuir a velocidade e 

a ultrapassagem é proibida, os pilotos devem manter as suas respectivas 

posições. 

C) Bandeira Azul - Um competidor mais veloz o segue, prepare se para     

deixa- lo ultrapassar. Quando agitada um competidor veloz na eminência de 

ultrapassa- lo, dê passagem. 

D) Bandeira Branca - Carro lento em pista, pode ser um monologar, uma 

ambulância, ou qualquer outro carro de serviço na pista. Nas outras categorias, 

esta bandeira indica a última volta. 

E) Bandeira Preta c/ disco Laranja - Algum problema técnico. O piloto deverá 

voltar ao box. 

F) Bandeira metade na diagonal Preta/Branca - Adverte o piloto por alguma 

atitude antidesportiva  

G) Bandeira Preta - Indica que o veículo que a recebeu está senda excluído da 

competição e deverá se dirigir ao box na volta seguinte. 

H) Bandeira Vermelha - Indica que a corrida foi interrompida 

 I)  Bandeira quadriculada Preta e Branca - Apresentada sempre agitada. Indica 

o final da prova. 

J)  Bandeira quadriculada  Verde e Amarela Determina o início da Prova   

 ( largada)O sinal de largada deve ser dado abaixando-se a bandeira.    
 


