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CIRCUITO PAULISTA DE  KART 

REGULAMENTO DESPORTIVO – 2021 

ADENDO 2 
 

 

ARTIGO 1º – DA COMPOSIÇÃO DO CAMPEONATO 
 

Parágrafo 1º - O Circuito Paulista de Kart será disputado em 5 (cinco) etapas, conforme 
calendário da FASP, com as seguintes datas previstas (que podem ser alteradas em função de 
força maior ou determinação do clube organizador): 

1ª ETAPA – 30/04 e 01/05 

2ª ETAPA – 05/06 

3ª ETAPA – 07/08 

4ª ETAPA – 04/09 

5ª ETAPA – 25/09 
 

Parágrafo 2º - Em função das restrições de horários de funcionamento imposta pelos decretos 
do Governo do Estado de São Paulo, a primeira etapa do Circuito Paulista de Kart acontecerá 
em dois dias, conforme cronograma apresentado no Regulamento Particular de Prova. 

 
 
Art. 2º - LOCAÇÃO DOS MOTORES MINI 2T 

 
Parágrafo 1º - Os motores da categoria MINI 2T serão obrigatoriamente locados da empresa 
MOTORBIZ Marketing Esportivo, limitados a 13 participantes na primeira etapa do campeonato. 
 
Parágrafo 2º - O valor da locação para a programação oficial, que inclui os treinos oficiais 
(quinta, 29/04) e a programação oficial completa (sexta, 30/04 e sábado 01/05) será de R$ 
800,00 (oitocentos Reais). Para treinos livres os motores poderão ser locados à taxa de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta Reais) por dia, podendo o participante optar pelo pacote completo 
da semana, ao valor de R$ 1.100,00 (mil e cem Reais). 
 
Parágrafo 3º - Todos os motores serão recolhidos ao final dos treinos livres e re-sorteados no 
dia seguinte, o mesmo acontecendo antes dos treinos oficiais, sempre no horário determinado 
no Regulamento Particular de Prova - RPP. Da mesma forma, haverá novo sorteio antes da 
tomdada de tempos, sendo a corrida 1 realizada com a mesma distribuição de motores da 
tomada de tempos, devendo ser devolvidos ao final das atividades do dia. No último dia de 
atividades, os motores serão invertidos entre os 5 primeiros e 5 últimos colocados da corrida 1, 
já valendo tal medida para o treinos de aquecimento (warmup), sendo que o primeiro colocado 
na corrida 1 utilizará o motor do último colocado, o segundo colocado na corrida 1 utilizará o 
motor do penúltimo colocado, e assim por diante, até o quinto colocado. 
 
Parágrafo 4º - Trocas de motores somente serão permitidas em caso de constatação de 
problemas mecânicos no equipamento, avaliação que ficará a cargo da equipe técnica da 
empresa locadora dos mesmos. Nesta situação, não haverá penalização ao piloto. 
 
Parágrafo 5º - A equipe técnica da empresa locadora dos motores é a única autorizada a fazer 
qualquer intervenção de manutenção nos equipamentos, entendendo-se como “equipamentos” 
todos os componentes fornecidos na locação, ou seja, o motor, o carburador, o escapamento e 
os componentes elétricos. Qualquer intervenção por pessoa não autorizada acarretará na 
desclassificação do piloto da etapa. 
 
Parágrafo 6º - Não fazem parte do kit fornecido pela empresa locadora de motores os 
seguintes itens: filtro de ar, corrente e coroa de transmissão, cabo do acelerador, garras de 
fixação do motor e outros suportes de acessórios. 
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ARTIGO 3º - PESO DO CONJUNTO 
 

Parágrafo Único - O peso mínimo obrigatório para o conjunto kart/piloto, obedecerá ao que 
segue: 

 

MINI 2T 106 kg (cento e seis quilos) 
Junior Menor 135 kg (cento e trinta e cinco quilos) 
Junior 150 kg (cento e cinquenta quilos) 
Graduados 158 kg (cento e cinquenta e oito quilos)  
Sprinter 165 kg (cento e sessenta e cinco quilos) 
Sênior e Super Sênior 170 kg (cento e setenta quilos) 

  KZ                                                   180 kg (cento e oitenta e quilos) 
  KZ  Sênior                                       190 kg (cento e noventa quilos) 
OK 145 kg (cento e quarenta e cinco quilos) 
OK JUNIOR 140 kg (cento e quarenta quilos) 
 

 

Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart da 

FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DE SÃO PAULO 

 
São Paulo, 20 abril de 2021 

 
 

 
       José Aloizio Cardozo Bastos        Fagner Estrada Sanches 

                 Presidente - FASP        Presidente - Speed Motor Clube 
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