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CIRCUITO PAULISTA DE KART 
 

REGULAMENTO TÉCNICO – 2021 
 

ADENDO 1 
 

 

 
ARTIGO 1º - DA CATEGORIA MINI 2T 

 

Parágrafo 1º – Onde se lê, no regulamento técnico do Circuito Paulista de Kart, a 
nomenclatura “Mirim 2T”, entenda-se a nomenclatura correta como “MINI 2T”. 
 
Parágrafo 2º - O peso da categoria fica redefinido para 110 Kg. 

 
 
ARTIGO 2º - ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA A CATEGORIA SPRINTER 

Parágrafo 1º - Serão admitidos CHASSIS homologados CBA ou CIK/FIA. 
 
Parágrafo 2º - MOTOR, VELA, CARBURADOR, FLANGE, JUNTAS e PIRÂMIDE serão 
conforme RNK 2021, salvo se houver determinação expressa nesse regulamento ou 
adendos. 

 

Parágrafo 3º - A COROA será única para todos os participantes, sejam da classe Novatos 
ou Sênior B, e será determinada em adendo da etapa. 

 

Parágrafo 4º - Será obrigatório o cubo de roda com a marca de um dos fabricantes de 
chassi homologados. 

 

Parágrafo 5º - Somente serão permitidos carburadores nacionais, de qualquer marca 
homologada CBA 2013 e CBA 2021 e do tipo borboleta. 

 

Parágrafo 6º - Fica proibida a utilização de bomba auxiliar para combustível. 
 
Parágrafo 7º - Nas medidas para o item carburador, já estão incluídas as tolerâncias. 

 

Parágrafo 8º - As juntas de vedação no pé do carburador/flange, flange/pirâmide e 
pirâmide/bloco, deverão manter suas funções de vedação, não podendo ocasionar 
entrada de ar falsa em hipótese nenhuma, sendo obrigatório o uso de apenas uma única 
junta de no máximo 2 mm de espessura. 

Parágrafo 9º - A pirâmide deverá apresentar a marca do fabricante. 
 

Parágrafo 10º - Será obrigatório o uso de silencioso de carburador “intake silencer” 
homologado, sem nenhum trabalho, ou modificação de qualquer espécie tanto interna 
como externa. 

 

Parágrafo 12º - A ignição deverá ser homologada ou autorizada CIK/FIA. Todo sistema de 
avanço e retrocesso progressivo e todo o sistema de circuito eletrônico que possa variar 
quando o kart estiver em movimento são proibidos, exceto para os motores que tiverem 
ignições com limitador de giro. As ignições deverão ter tanto a amperagem quanto a curva 
de avanço, similares com as do fabricante. As marcas e numeração da ignição não poderão 
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estar adulteradas de nenhuma forma, inclusive os números da bobina do rotor deverão estar 
totalmente legíveis sob pena de desclassificação do piloto. 

 

Parágrafo 13º - A vela não poderá apresentar trabalho. A rosca deverá ter diâmetro de 
14mm, comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedação não poderá ser 
retirado, e a rosca da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote. 

 

Parágrafo 14º - O acoplamento do motor com as rodas traseiras deverá ocorrer por meio 
de pinhão, coroa e corrente, sem embreagem e sem caixa de engrenagens. 

 

Parágrafo 15º - Nas categorias que usam pinhão de 11 dentes, este deverá ter diâmetro 
de 22,3mm e para as que usam pinhão de 10 dentes, este deverá ser de 20,5mm, com 
tolerância de + 0,20mm em ambos os casos. 

 

Parágrafo 16º - O flexível do escapamento deverá ter o diâmetro interno máximo de 45 
mm, com tolerância de +0,1mm, ficando proibido o uso de qualquer outro material não 
flexível. 

 

Parágrafo 17º - A curva do escapamento deverá ser conforme RNK 2021. 

 
Parágrafo 18º - É permitido o intercâmbio de pistão, biela e pino entre os motores 
homologados. 

 

Parágrafo 19º - Será permitido o uso de um duto de material plástico flexível, com a 
função de resfriamento do freio. 

 

Parágrafo 20º - É permitida a obstrução parcial do fluxo de ar do RADIADOR através de 
fita adesiva, placa ou tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É 
recomendável o uso de marcador de temperatura com indicação ao piloto, para que o 
mesmo possa detectar um possível superaquecimento. 

 
 

 
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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