
                                      

VIII GRANDE PRÊMIO RBC DE KART - Regulamento Geral 2015 
 

1 - Introdução 

A RBC Preparações de Motores, empresa mineira promotora e fornecedora dos motores de alguns dos 
principais campeonatos de kart do país, dando prosseguimento ao sucesso de uma idéia criada na temporada 
2008, irá premiar os pilotos de praticamente todas as categorias que competem com motores fornecidos por 
ela, em sistema de sorteio. 
 
Assim, graças à ajuda de inúmeros apoiadores a RBC apresenta o VIII Grande Prêmio RBC de Kart - 2015. 
 
Nesta edição do prêmio serão pontuados de forma distinta os participantes de oito categorias da Copa São 
Paulo Light de Kart, obedecendo a critérios pré-estabelecidos neste regulamento próprio. 
 
Ao todo serão ofertados prêmios que vão desde karts “0” km, passando por motores, isenção de taxas de 
inscrição e locação de motores, até treinos em carros da F-3 Brasil. 
 
A competição terá a sua última e decisiva rodada realizada no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri, na 
Região Metropolitana de São Paulo, sábado, dia doze de dezembro, durante as disputas da última rodada da 
Copa SP Light de Kart. O evento será realizado pela RBC Preparações de Motores, promovido pela Quick 
Comunicação e Marketing, organizado pelo Interlagos Motor Clube e terá a supervisão do Departamento de 
Kart da FASP – Federação de Automobilismo de São Paulo. 
 

2 - Calendário 

1ª e 2ª Etapas – Sete de Novembro – Kartódromo Aldeia da Serra (SP) 
3ª, 4ª e 5ª Etapas – 12 de Dezembro – Kartódromo Aldeia da Serra (SP) 

 

3 - Categorias em disputa 

* Cadete 
* Júnior Menor 
* Júnior 
* Sprinter 
* Graduados 
* Sênior: Receberá pilotos das divisões Sênior “A” e Sênior “B” 
* Super Sênior 
* Fórmula 4 
 

§ 1: Os critérios para o enquadramento dos competidores nas respectivas categorias seguirá o disposto no 
Regulamento Desportivo da Copa São Paulo Light de Kart 2015. 

 

4 - Critérios de participação 

Estarão participando, automaticamente, do VIII Grande Prêmio RBC de Kart – 2015 todos os pilotos inscritos 
na nona e na décima rodadas da Copa São Paulo Light de Kart. Não haverá nenhum procedimento 
administrativo a se fazer, tampouco, nenhuma taxa extra a ser paga. 

 

5 – Sistema de pontuação e definição dos campeões 

Serão válidas para a pontuação do VIII Grande Prêmio RBC de Kart – 2015 cada uma das corridas, 
isoladamente, da nona e da décima rodadas da Copa São Paulo Light de Kart 2015. Deste modo, serão cinco 



                                      

etapas válidas sendo as duas corridas da rodada do mês de novembro e, as três corridas, da rodada do mês de 
dezembro. Será considerado campeão o piloto que somar o maior número de pontos de acordo com os 
critérios abaixo: 

 

§ 1: Conforme prevê o regulamento desportivo da Copa São Paulo Light de Kart os pontos, em cada uma das 
corridas, serão distribuídos da seguinte maneira: 

1º - 11 pontos  4º - 07 pontos  7º - 04 pontos  10º - 01 ponto 

2º - 09 pontos  5º - 06 pontos  8º - 03 pontos 

3º - 08 pontos  6º - 05 pontos  9º - 02 pontos 

 

§ 2: Para oferecer maior possibilidade de disputa entre os concorrentes será considerado o critério N-1, ou 
seja, independente de sua participação na bateria o piloto deverá descartar o seu pior resultado dentre as 
cinco provas. (Excetuando-se, logicamente, casos de desclassificação). 

 

§ 3: Em caso de empate será considerada para a definição da classificação final a pontuação cheia, ou seja, 
sem a consideração do descarte N-1. Ao persistir o empate será considerado como próximo critério o 
resultado final da terceira bateria da rodada de dezembro da Copa São Paulo Light de Kart 2015. 

 

6 – Premiação 

Serão oferecidos troféus aos seis primeiros colocados de cada categoria, além dos valiosos prêmios aos 
campeões conforme descritos abaixo: 

 
* Cadete – Um motor HONDA, modelo GX-160 - novo 
* Júnior Menor – Um chassis “0” km 
* Júnior – Um chassis “0” km 
* Sprinter – Isenção de taxa de inscrição e aluguel de motor para a temporada 2016 do Light. 
* Graduados – Um dia de treinos em um carro da F3 Brasil – Divisão Light 
* Sênior – Isenção de taxa de inscrição e aluguel de motor para a temporada 2016 do Light. 
* Super Sênior – Um chassis “0” km 
* Fórmula 4 – Um motor HONDA, modelo GX-390 - novo 
 
7 - Os critérios para a premiação 

 

Em todas as categorias, para que se faça jus à premiação deverá ser observada uma média de 10 karts por 
classe, contando-se para tal todas as dez competições classificatórias. 

Os pilotos vencedores do VIII Grande Prêmio RBC de Kart - 2015 deverão retirar seus prêmios conforme 
orientação da comissão organizadora da competição, segundo critérios estabelecidos pelos fornecedores dos 
prêmios, até no máximo o dia 29 de fevereiro de 2016.  

Caso algum premiado não entre em contato até esta data o respectivo prêmio será direcionado para a 
premiação de 2016. 

A entrega e fornecimento de todos os prêmios oferecidos é de obrigação dos apoiadores conforme o 
produto/serviço ofertado. A RBC Preparações de Motores Ltda orientará a todos os premiados sobre as 
formas e período de retirada das respectivas premiações, porém, se isenta de qualquer responsabilidade 
sobre esta entrega. 

 

 

 



                                      

 

8 – Regulamentação Técnica 

Todas as definições técnicas do VIII Grande Prêmio RBC de Kart - 2015 tomar-se-ão como referência o 
regulamento técnico da Copa São Paulo Light de Kart 2015. 

 

9 - Dos casos omissos 

Os casos omissos a este regulamento bem como a seus respectivos adendos serão julgados pela Comissão 
Organizadora do Grande Prêmio RBC de Kart e divulgados, oficialmente, no web-site da RBC Preparações de 
Motores, acessível pelo endereço www.rbcpreparacoes.com.br.  

 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2015. 

 

RBC Preparações de Motores Ltda 

http://www.rbcpreparacoes.com.br/

