
 

REGULAMENTO PREMIAÇÃO ESPECIAL – SKUSA SUPERNATIONALS 2017 

A RBC Motorsport, empresa promotora da Copa São Paulo Light desde a sua criação, 

inovou mais uma vez e nesta temporada 2017 irá realizar uma conexão do Campeonato 

com a corrida mais movimentada do kartismo mundial – o XXI SKUSA Supernationals. 

Em uma parceria inédita entre a MG Tires e a fabricante de motores IAME, os pilotos das 

categorias Júnior Menor, Júnior e Sênior irão participar de uma disputa paralela à COPA 

SÃO PAULO LIGHT em que os campeões serão premiados com a participação, gratuita, na 

competição de Las Vegas, em novembro. 

FORMATO DA DISPUTA 

A disputa reunirá cada uma das sete corridas que compõe as etapas de abril, maio e junho 

da Copa São Paulo Light de Kart 2017. Para chegar ao prêmio os pilotos destas classes irão 

pontuar conforme o regulamento desportivo da Copa São Paulo, seguindo o cronograma 

abaixo: 

1º - 11 pontos, 2º - 09 pontos, 3º - 08 pontos, 4º - 07 pontos, 5º - 06 pontos, 6º - 05 

pontos, 7º - 04 pontos, 8º - 03 pontos, 9º - 02 pontos, 10º - 01 ponto  

A soma dos pontos das sete corridas definirá os pilotos merecedores dos prêmios.  

§ 1 – Deverá ser obedecido o critério N-2, ou seja, o descarte dos dois piores resultados. 

§ 2 – As provas descartadas deverão, obrigatoriamente, terem acontecido em etapas 

distintas da Copa São Paulo Light. 

§ 3 – Caso haja empate o critério a ser adotado será a pontuação completa da 

competição, desconsiderando-se os descartes. Se o empate persistir, o segundo critério 

de desempate será o resultado da primeira corrida da rodada de abril. 

EQUIPAMENTO 

Para participar do SKUSA os premiados terão à disposição um dos melhores 

equipamentos do mercado. Sob os cuidados de uma renomada equipe, que abriga uma 

das mais bem montadas estruturas da atualidade, os pilotos irão competir com chassis 

homologados CIK/FIA, equipados com os motores italianos IAME X30. 

VALIDAÇÃO DO PRÊMIO 

Para que possa efetivamente receber o prêmio o piloto deverá entrar em contato com a 

Quick Comunicação & Marketing até o dia 30 de junho de 2017, através do e-mail 

quickcomunicacao@gmail.com, confirmando que vai aceitar o prêmio. Caso o piloto opte 

por não participar o benefício será direcionado ao segundo colocado e assim 

sucessivamente. 

O QUE ESTÁ SENDO OFERECIDO COMO PRÊMIO 

O prêmio compreende o oferecimento de toda a estrutura necessária para os pilotos 

competirem composta por: 



 

- Infraestrutura da equipe com tenda, caminhão, geradores, compressor de ar, espaço 

para montagem dos karts, ferramental básico, etc; 

- Um chassis homologado CIK/FIA; 

- Dois jogos de rodas; 

- Barras de torção para teste; 

- Completo pacote de motor composto por Motor, Carburador e Escapamento; 

- Um jogo de pneus EVINCO/MG para o primeiro dia de treinos; 

- Taxa do SKUSA para utilização da área de boxes; 

- Área de hospitalidade para o piloto; 

O QUE O PILOTO DEVERÁ PAGAR 

Para fazer uso do prêmio o piloto deverá arcar com as seguintes despesas: 

- Passagens aéreas; 

- Hospedagem; 

- Alimentação do piloto fora da pista; 

- Mecânico para atendimento ao competidor e todas as despesas desse profissional; 

- Taxa de inscrição na prova; 

- Kit de pneus para as atividades oficiais; 

- Kit de combustível para as atividades oficiais; 

- Caução de US$ 1.000,00 (Hum mil dólares americanos) para eventuais despesas extras 

com quebras e batidas – Caso seja utilizado em parte o saldo será ressarcido ao piloto; 

§ Único -  O valor de todas as peças utilizadas pela equipe utilizará como base a tabela 

oficial fornecida pelo fabricante de chassis a ser entregue aos participantes no momento 

de sua chegada à pista. 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos a este regulamento serão analisados por uma comissão formada por 

representantes da RBC Motorpsort, e do Departamento de Kart da FASP. As decisões 

desta comissão não serão passíveis de qualquer recurso. 

São Paulo, 1º de março de 2017. 
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