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O grande objetivo da F46 KART RACING é a confraternização e a competição sadia entre todos 

os participantes do grupo. 

 

1- ORGANIZAÇÃO 

 

- A comissão organizadora da F46 KART RACING no ano de 2016 é composta pelos seguintes 

membros: Arthur Vargas, Felipe Siqueira, Francisco Lopes e Thiago Guimarães. Qualquer 

assunto relacionado ao grupo deve ser tratado com um desses membros, assim como 

pagamentos, sugestões, reclamações, pedidos, avisos, etc.  

 

2- CATEGORIAS 

 

A F46 Kart Racing é formada por 4 categorias fixas, nesta ordem: ACE, SUPER, PRO e SEMI, com 

12 pilotos cada uma, e uma categoria de convidados, a OPEN, regulamentada separadamente 

a este regulamento. A divisão das categorias fixas é feita levando-se em consideração o 

resultado dos pilotos durante temporadas anteriores, desempenho dos pilotos oriundos da 

OPEN, avaliação ou convite da organização. 

 

Caso o piloto falte mais de duas datas durante a temporada, sua participação na categoria é 

colocada à disposição da organização, que poderá decidir por convocar um outro piloto, na 

média do nível técnico da categoria, para seu lugar.  

 

3- CAMPEONATO DE PILOTOS  

 

A temporada será composta por 12 etapas divididas por 8 datas, em calendário divulgado 

previamente aos pilotos através de um dos canais oficiais (e-mail e redes sociais). Serão três 

campeonatos em disputa: o campeonato anual, formado pelas 12 etapas, a Copa do 1º 

semestre, formado pelas seis primeiras etapas, e a Copa do 2º semestre, formada pelas seis 

últimas etapas. 

 

CAMPEONATO ANUAL 

 

- No Campeonato Anual será adotado o critério de dois descartes para as duas piores 

colocações do piloto.  

 

- Pontos perdidos com punições não são descartados. Desclassificações não serão descartadas. 

 

- Ao final das 12 etapas, os pilotos com as maiores pontuações, com descarte, em cada 

categoria serão sagrados campeões da temporada anual da F46 Kart Racing. 

 

COPAS SEMESTRAIS 

 

- Diferentemente do Campeonato Anual, o descarte não será utilizado nos campeonatos 

semestrais.  

 

- Ao final das seis primeiras etapas, os pilotos com as maiores pontuações em cada categoria 

serão sagrados campeões do 1º semestre.  
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- Ao final das seis últimas etapas, os pilotos com as maiores pontuações em cada categoria 

serão sagrados campeões do 2º semestre. 

 

PONTUAÇÃO 

 

1° lugar – 15 pontos  

2° lugar – 12 pontos  

3° lugar – 10 pontos  

4º lugar – 9 pontos  

5° lugar – 8 pontos  

6º lugar – 7 pontos  

7° lugar – 6 pontos  

8° lugar – 5 pontos  

9º lugar – 4 pontos  

10º lugar – 3 pontos  

11° lugar – 2 pontos  

12° lugar – 1 ponto  

 

CRITÉTIO DE DESEMPATE 

 

Caso pilotos possuam a mesma pontuação, o desempate obedecerá ao seguinte critério:  

 

-Maior número de vitórias  

-Maior número de 2° lugares  

-Maior número de 3° lugares  

-Maior número de 4° lugares  

-E assim por diante até a 12ᵃ colocação  

-Maior número de pole-positions  

-Maior número de Melhores Voltas  

-Se mesmo assim permanecer o empate, será realizado sorteio.  

 

 SAÍDAS / EXCLUSÕES / SUBSTITUIÇÕES 

 

- Caso algum piloto filiado desista ou seja excluído do campeonato, seus pontos não serão 

transferidos a nenhum outro piloto. Os pontos serão mantidos até o final da competição. 

Porém, o competidor não será mais levado em conta para fins de remanejamento entre as 

categorias para o ano seguinte.  

 

- A organização irá escolher um novo piloto, com nível condizente com a categoria que houver 

vaga, para efetuar a substituição. A organização terá liberdade para preencher a vaga 

buscando o melhor equilíbrio entre as categorias. Para isso, poderá convidar pilotos, usando a 

categoria OPEN como principal fonte de procura, ou até remanejar pilotos de categoria. O 

piloto substituto entrará no campeonato com zero pontos. 

 

- Em casos extraordinários de pilotos que não sejam filiados nem convidados pela organização 

da F46 disputarem alguma bateria, estes não serão considerados no resultado final da corrida 

e não computarão pontos para campeonato de pilotos ou de equipes.  
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LASTROS 

 

- Todas as categorias terão lastro padrão de 85 kg.     

 

- Caso o piloto, equipado (luvas, macacão, capacete, itens de proteção), não possua o peso 

mínimo estabelecido para cada categoria, terá que usar lastros oferecidos pela organização, 

lastros do kartódromo e/ou lastros próprios (aprovados pelo kartódromo e pela organização) 

suficientes para atingir o peso.  

 

Exemplo: uma categoria tem como peso mínimo 85 kg. Se um piloto estiver pesando, com 

equipamentos, 83,5 kg, terá que usar lastro para atingir os 85 kg. 

 

- O piloto é responsável pela fiscalização dos lastros de seu kart.  

 

- Os pilotos serão pesados antes e depois das corridas quando solicitados. Caso não haja 

balanças em funcionamento disponíveis no kartódromo, será levado em consideração o peso 

do piloto em sua participação anterior.  

 

- Ao final da corrida se o piloto pesar abaixo do lastro de 85 kg, o piloto será penalizado, de 

acordo com o seguinte: 

 

- Até 200g:  tem 20s acrescido no tempo total 

- Acima de 200g até 1kg: perde 1 volta 

- Acima de 1kg: exclusão da folha de tempos 

 

 

ACESSO E DESCENSO 

 

- O campeão e vice-campeão de cada categoria (exceto a ACE) terão o direito de participar da 

categoria imediatamente superior no ano seguinte.  

 

- Os dois pilotos com menor média de pontos em cada categoria (exceto a SEMI) poderão ser 

remanejados para a categoria abaixo no ano seguinte.  

 

- Pilotos que foram substituídos não serão levados em conta para o remanejamento entre as 

categorias. 

 

- Caso um piloto entre na competição com a temporada em andamento, será levada em 

consideração sua média de pontos comparada aos demais competidores para fins de 

descenso. Para o cálculo de média de pontos por etapa será levado em consideração o número 

de etapas realizadas após o ingresso do piloto na categoria, independentemente de faltas.  

 

- Apenas os pilotos que começaram a temporada ou ingressaram no grupo até a sexta etapa da 

temporada serão levados em consideração na comparação por média de pontos por etapa que 

define o remanejamento de pilotos para o ano seguinte. Os pilotos que ingressarem no grupo 

após a metade da temporada serão avaliados separadamente pela organização que analisará 

qual categoria será mais condizente para participar no ano seguinte.  
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- A organização terá liberdade para preencher as vagas que surgirem no ano seguinte em caso 

de saída de pilotos ao fim o no decorrer da temporada.  

 

- A organização terá liberdade para remanejar pilotos de categoria (no meio do ano ou de um 

ano para outro), caso entenda que a presença de determinado piloto em determinada 

categoria possa provocar um alto desequilíbrio técnico e de resultados que impute no risco de 

desanimar os demais participantes da categoria em questão. 

 

- Em casos extraordinários, a organização terá liberdade para definir a divisão dos pilotos por 

categoria, sempre visando o melhor equilíbrio entre as categorias.  

 

4- CAMPEONATOS DE EQUIPES 

 

- Cada equipe será formada por oito pilotos, dois de cada categoria: ACE, SUPER, PRO e SEMI. 

 

- A divisão das equipes é feita pela organização. 

 

- Serão três campeonatos em disputa: o Campeonato Anual, formado pelas 12 etapas, a Copa 

do 1º semestre, formado pelas seis primeiras etapas, e a Copa do 2º semestre, formada pelas 

seis últimas etapas.  

 

CAMPEONATO ANUAL 

 

- A classificação do Campeonato Anual de Equipes se dará através de um “ranking de 

medalhas”. A cada etapa, as equipes serão ordenadas pelo total de pontos obtidos pelos 

pilotos. E as três equipes com mais pontos em determinada etapa terão atribuídas medalhas 

de OURO, PRATA e BRONZE respectivamente. 

 

Ex: Pontuação – 1ª etapa 

1º lugar - Pac Man  – 90 pontos (OURO) 

2º lugar- Star Racing – 85 pontos (PRATA) 

3º lugar – Hayabusa – 80 pontos (BRONZE) 

 

- Caso duas equipes somem a mesma quantidade de pontos em uma etapa elas terão 

atribuídas medalhas iguais.  

 

Ex: Pontuação – 1ª etapa 

1º lugar - Pac Man  – 90 pontos (OURO) 

1º lugar- Star Racing – 90 pontos (OURO) 

3º lugar – Hayabusa – 80 pontos (BRONZE) 

 

- Ao final da temporada, a equipe com maior número de OUROS será campeã. Caso duas ou 

mais equipes obtiverem a mesma quantidade, será levado em conta o número de PRATAS. 

Caso a igualdade permaneça, será levado em conta o número de BRONZES. Caso o empate 

permaneça, serão respeitados os critérios de desempate abaixo: 

 

-Maior número de vitórias de seus pilotos na temporada 

-Maior número de 2° lugares  
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-Maior número de 3° lugares  

-Maior número de 4° lugares  

-E assim por diante até a 12ᵃ colocação  

- Se mesmo assim permanecer o empate, será realizado sorteio 

 

- Caso algum piloto filiado desista ou seja retirado do campeonato, os pontos dele 

correspondentes à equipe serão mantidos até o final da competição.  

 

COPAS SEMESTRAIS 

 

- Nas Copas semestrais, a pontuação de cada equipe será referente à soma das pontuações de 

seus pilotos. Ao final de cada Copa, a equipe com maior número de pontos será campeã. Caso 

haja empate, serão respeitados os critérios de desempate abaixo: 

 

-Maior número de vitórias de seus pilotos na Copa em disputa 

-Maior número de 2° lugares  

-Maior número de 3° lugares  

-Maior número de 4° lugares  

-E assim por diante até a 12ᵃ colocação  

- Se mesmo assim permanecer o empate, será realizado sorteio 

 

 

5- AS CORRIDAS 

 

FORMAÇÃO DO GRID E CORRIDA 

 

- A temporada será formada por etapas simples (uma corrida) e rodadas duplas (duas 

corridas).  

 

- Todas as etapas serão compostas por treino classificatório, para definição do grid de largada, 

e corrida. As durações variam de kartódromo para kartódromo, mas a maioria dos 

estabelecimentos utiliza 5 minutos de treino classificatório e 15 minutos de corrida. 

 

USO E SORTEIO DOS KARTS 

 

- A escolha dos karts para cada etapa será feita mediante sorteio efetuado pela organização ou 

pelo kartódromo. Não será utilizado, em hipótese alguma, o sistema em que cada piloto 

escolhe o kart que deseja correr. 

 

- Caso a organização entenda necessário, fará também sorteios de karts para a formação de 

uma fila de reservas, para trocas.  

 

- O piloto terá que iniciar o treino classificatório com o kart sorteado, exceto em caso de 

impossibilidade do kart ser utilizado atestada pelo mecânico e sob supervisão da organização. 

Ele pegará o primeiro kart da fila de reservas.  

 

- O piloto poderá trocar de kart durante o treino classificatório, desde que tenha completado 

UMA volta no traçado da etapa. Ele pegará o primeiro kart disponível da lista de reservas. 
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- Caso dois ou mais pilotos entrem nos boxes para trocar os karts, quem tiver entrado primeiro 

pega o primeiro kart na fila de reservas e assim por diante. 

 

- Caso o piloto troque o kart após o treino classificatório, ele terá que largar da última posição, 

exceto em caso de impossibilidade do kart participar atestada pelo mecânico, sob supervisão 

da organização. Ele pegará o primeiro kart da fila de espera.  

 

- É proibido o piloto mexer, preparar, calibrar ou efetuar qualquer tipo de regulagem ou 

alteração no kart. A única regulagem autorizada é a da posição do banco. Caso o piloto seja 

flagrado fazendo alguma alteração no kart, ele poderá ser penalizado. 

 

- Os pilotos só poderão solicitar ajustes nos karts aos mecânicos com autorização da 

organização. 

 

  

6- DIREÇÃO DE PROVA 

 

- A direção de prova é de responsabilidade do kartódromo. Ela deverá aplicar as regras do kart 

indoor. A organização não responde pelas decisões técnicas dos diretores de prova, 

principalmente no que diz respeito às aplicações de punições a pilotos, e levará em 

consideração as punições aplicadas pela direção de prova.  Caso seja identificada alguma 

inconsistência, a organização avaliará o caso para tomar as medidas necessárias afim de 

corrigir o equívoco. 

 

- Será obedecido o resultado fornecido pelo sistema do kartódromo. Caso seja identificada 

alguma inconsistência, a organização avaliará o caso para tomar as medidas necessárias afim 

de corrigir o equívoco. 

 

- Caso a organização acredite que houve falha por parte da direção de prova dos kartódromos 

em determinado fato de uma corrida, poderá se reunir e analisar informações obtidas através 

de pilotos, direção de prova e/ou qualquer outro material que auxilie na avaliação da 

organização, e com isso ponderar a fim de chegar a um denominador comum, podendo 

intervir no resultado final da prova.  

 

7- PREMIAÇÃO 

 

PILOTOS 

 

- POR ETAPA 

Os três primeiros colocados das etapas em cada categoria serão premiados com medalhas.  

 

- POR SEMESTRE 

Ao fim das seis primeiras etapas, referentes à Copa do 1º semestre, os três primeiros 

colocados de cada categoria serão premiados. 

 

Ao fim das seis últimas etapas, referentes à Copa do 2º semestre, os três primeiros colocados 

de cada categoria serão premiados. 
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- POR TEMPORADA 

Ao fim das doze etapas, os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão premiação 

especial referentes ao Campeonato Anual. 

 

EQUIPES 

 

- POR SEMESTRE 

Ao fim das seis primeiras etapas, os pilotos pertencentes à equipe campeã receberão 

premiação especial. 

 

- POR TEMPORADA 

Ao fim das doze etapas, os pilotos pertencentes à equipe campeã receberão premiação 

especial referentes ao Campeonato Anual. 

 

 

8- DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

 

- Agendar junto aos kartódromos cada uma das etapas programadas, procurando sempre não 

fugir das datas e horários previstos no calendário, divulgado previamente aos pilotos através 

dos meios de comunicação (e-mail e redes sociais);  

 

- Passar aos pilotos, através dos canais oficiais (e-mail e redes sociais), informações necessárias 

sobre a etapa com antecedência.  

 

- Repassar as informações necessárias aos kartódromos para a melhor realização das etapas.  

 

-  Adquirir e distribuir premiações referentes aos resultados dos campeonatos. 

 

 

9-  NÃO SÃO DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

 

- A organização não responde pela qualidade do serviço de cada estabelecimento, 

principalmente no que tange às condições dos equipamentos utilizados. São eles: os karts 

oferecidos, a infraestrutura do local e as condições da pista.  

 

- A organização não responde pelas decisões técnicas dos diretores de prova, fiscais de pista, 

bandeirinhas e outros funcionários do kartódromo, principalmente no que diz respeito às 

aplicações de punições a pilotos. 

 

- A organização não responde por incidentes de pista causados pela forma de pilotagem dos 

pilotos nas corridas. 

 

10- DEVERES DOS PILOTOS 

 

- Respeitar os demais pilotos acima de tudo, mantendo a boa conduta dentro e fora da pista 

não usando de atitudes antidesportivas, gestos e palavras de baixo calão, agressões e/ou 

quaisquer atitudes que possam desrespeitar e/ou prejudicar os demais pilotos, amigos, 

funcionários dos kartódromos e membros da organização.  
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- Chegar ao kartódromo com 30 minutos de antecedência à hora prevista para sua bateria.  

 

- Comparecer às etapas com a camisa da F46 da temporada vigente.  

 

- Comparecer ao briefing, momento vital onde a organização e/ou o kartódromo passa 

informações importantes para os pilotos, tira dúvidas, faz o sorteio dos karts e oferece dicas e 

conselhos.  

 

- Informar à organização do campeonato sobre a impossibilidade de participação em alguma 

etapa;  

 

- Conferir com assiduidade os meios de comunicação que a organização utiliza para informar 

aos pilotos sobre qualquer assunto. São eles: E-mail, Facebook e Instagram;  

 

- Visando a segurança de todos os participantes, o piloto que estiver visivelmente sob efeito de 

bebidas alcoólicas e/ou entorpecentes, será impedido de correr e poderá ser punido. As 

punições podem variar de reprimenda a exclusão do campeonato. 

 

- O desrespeito dos itens acima pode acarretar em punição.  

 

11-  PUNIÇÕES 

 

- O piloto que receber ADVERTÊNCIA, STOP AND GO ou for DESCLASSIFICADO, será penalizado 

com a perda de 2 pontos no campeonato. As perdas de ponto são cumulativas. 

 

- O piloto que for DESCLASSIFICADO não somará pontos. 

 

- Bandeira preta por atitude antidesportiva é considerada DESCLASSICAÇÃO. 

  

- Se algum dos artigos deste regulamento seja desrespeitado, a organização tem liberdade 

para aplicar punições de acordo com sua análise e critérios. As punições podem variar de 

reprimenda a exclusão do campeonato.  

 

- Não é permitido o uso de rádios-comunicadores ou de qualquer dispositivo eletrônico de 

comunicação com os pilotos e entre os pilotos. O piloto que usar tais dispositivos será 

DESCLASSIFICADO. 

 

12-  CASOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

- Qualquer caso extraordinário a este regulamento será analisado e julgado pela comissão 

organizadora, que tomará as atitudes necessárias. 

 

- A organização está autorizada a incluir adendos ou efetuar alterações visando a melhora ou 

correção do regulamento. Caso isto ocorra todos os pilotos serão informados. 

 

 


