
 

 
 

Prêmios / 
Categorias 

Vagas Brasileiro 
CODASUR Júnior 

Vaga SKUSA 
 

Júnior Menor 
1 vaga 
1ª à 4ª etapa 

1 vaga 
(1ª à 7ª Etapas) 

Júnior 
1 vaga 
1ª e 2ª etapas 

1 vaga 
(1ª à 7ª Etapas) 

CODASUR Jr. 
2 vagas 
3ª e 4ª etapas 

XXX 

 

REGRAS PARA A PREMIAÇÃO 

Categoria JÚNIOR MENOR 

Levando-se em conta a pontuação das oito primeiras corridas (baterias de fevereiro, março, abril 

e maio) do Campeonato o piloto melhor classificado receberá da organização do Light a vaga 

para se inscrever no 54º Brasileiro de Kart – Categoria CODASUR Júnior. Deverá ser observado 

o critério de descarte do pior resultado (bateria) e, em caso de empate, prevalecerá o resultado 

da última corrida de maio. Para ter direito ao prêmio deverá ser levada em conta a participação 

mínima de 10 competidores por etapa e, o piloto campeão, deverá ter participado de pelo 

menos três dos quatro eventos. 

Categoria JÚNIOR 

Levando-se em conta a pontuação das quatro primeiras corridas (baterias) do Campeonato o 

piloto melhor classificado receberá da organização do Light a vaga para se inscrever no 54º 

Brasileiro de Kart – Categoria CODASUR Júnior. Deverá ser observado o critério de descarte do 

pior resultado (bateria) e, em caso de empate, prevalecerá o resultado da última corrida de 

maio. Para ter direito ao prêmio deverá ser levada em conta a participação mínima de 10 

competidores por etapa e, o piloto campeão, deverá ter participado de pelo menos três dos 

quatro eventos. 

Categoria CODASUR JÚNIOR 

Levando-se em conta a pontuação do Campeonato após a soma da terceira e quarta rodadas, 

eventos que abrigarão esta categoria, os dois pilotos melhores classificados receberão da 

organização do Light as vagas para se inscreverem no 54º Brasileiro de Kart – Categoria 

CODASUR Júnior. Em caso de empate prevalecerá o resultado da rodada de maio. Para ter direito 

ao prêmio deverá ser levada em conta a participação mínima de 10 competidores por etapa. 

SKUSA SUPERNATIONALS -> Categorias JÚNIOR MENOR e JÚNIOR <- 

Levando-se em conta a pontuação das sete primeiras etapas do Campeonato os pilotos 

melhores classificados nas categorias Júnior Menor e Júnior receberão da organização do Light 

o “KIT de kart / motor / equipe” para participação no XXIII SKUSA – Supernationals, a ser 

disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 20 e 24 de novembro. As rodadas de junho 

(tripla) e de setembro (dulpa) terão sua pontuação multiplicada por 1,5. Deverá ainda ser 

observado o critério de descarte da pior rodada e, em caso de empate, prevalecerá o resultado 

da última corrida de setembro. Para fazer jus a estes dois prêmios prêmio deverá ser levada em 

conta a participação mínima de 10 competidores por categoria, por etapa e, os pilotos 

campeões, deverão ter participado de pelo menos seis dos sete eventos. 
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