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CAMPEONATO MINEIRO DE KART 2018 
 

ADENDO 03 AO 
 

REGULAMENTO DESPORTIVO 
 
Artigo 1º – Alterações para a Categoria Super Kart Indoor:  
 

I Inscrição: O valor do pacote completo fica reduzido para R$ 1.080,00 (Hum mil e oitenta reais), ou  
R$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais) para o evento avulso. 

 

II Corrida: Em vez de duas corridas como nas outras categorias, será realizada uma bateria única de 30 
minutos, conforme programação de cada evento. 

Parágrafo único: Em decorrência dessa mudança, a categoria disputará um total de cinco provas,  em  vez das  
dez provas previstas no regulamento desportivo da competição. 
 

III  Pontuação em cada evento:  
a) Tabela de pontos: 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

1ª à 3ª provas 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4ª e 5ª provas 17 14 12 11 9 8 6 5 3 2 

b) O piloto que largar na pole-position em cada evento, receberá a bonificação de 1 (um) ponto, que 
será computado na classificação do campeonato. O detentor da pole-position será o piloto com a 
melhor volta da Tomada de Tempo. 

c) O piloto que obtiver a melhor volta da prova em cada evento, receberá a bonificação de 1 (um) 
ponto, que será computado na classificação do campeonato. 

 

IV Premiação no evento: Serão premiados com troféus, os cinco primeiros colocados na corrida única; 
 

V  Classificação Final: Será declarado Campeão Mineiro de Kart 2018 na categoria Super Kart Indoor, o 
piloto que atingir a maior soma de pontos ao final da competição, depois de aplicado o critério 
obrigatório de descarte N-1, ou seja, da menor pontuações de pista dentre as cinco provas da 
competição. 

Parágrafo único: Para fazer jus ao título de campeão ou de vice-campeão, o piloto deverá ter largado em 
pelo menos três provas da competição. 
 

VI Desempate: Na hipótese de empate na soma de pontos ao final das cinco provas, o melhor resultado 
será definido conforme descrito nas alíneas a e b deste inciso. 
a) Em favor do piloto que tiver alcançado a maior soma bruta de pontos, ou seja, sem o descarte; 
b) Se depois de aplicado o critério descrito na alínea a deste inciso, o empate ainda persistir, será 

declarado vencedor, o piloto que tiver obtido o melhor resultado de pista na 5ª prova, 4ª prova, e 
assim sucessivamente. 

 

VII  Premiação especial oferecida pela RBC: Os cinco pilotos melhor classificados ao final do campeonato 
terão o direito de formar uma equipe de endurance, e utilizar um kart completo da categoria Fórmula 
400, no evento oficial da RBC, supervisionado pela FMA, denominado 160 Milhas de Kart, a ser 
realizado no dia 15 de dezembro de 2018, com inscrição gratuita para a equipe, ficando o custo dos 
pneus e do mecânico, sob responsabilidade dos mesmos.  

Parágrafo único:  O  prêmio  é  pessoal  e  intransferível.  Caso  um  ou  mais  pilotos dentre os cinco primeiros  
classificados desista(m) da participação,  a  equipe  terá  apenas  os  pilotos confirmados, desde que o número  
mínimo de integrantes previsto no regulamento seja respeitado. Se o número de pilotos confirmados for inferior 
ao previsto, a premiação estará automaticamente cancelada. 
 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 

Conselho Técnico Desportivo Mineiro da FMA 
 
 

Federação Mineira de Automobilismo 


