
 

 
 

Categorias Prêmios 

Sênior “A” 
Sênior “B” 
Super Sênior 

* Sorteio de um jogo de pneus por 
etapa entre todos os inscritos 
* Sorteio de 3 isenções de aluguel de 
motor para o 2º semestre  
-> (1 por categoria) <- 

Sênior “B” 

Melhor classificiado após os meses 

(Fev | Mar | Abril | Maio | Junho) 

* Fornecimento de motor gratuito 
para o Brasileiro (RBC Motorsport) 
* Isenção da taxa de inscrição em 
todas as provas do 2º semestre 

Super Sênior 

Melhor classificiado após os meses 
(Fev | Mar | Abril | Maio | Junho) 

* Fornecimento de motor gratuito 
para o Brasileiro (RBC Motorsport) 
* Isenção da taxa de inscrição em 
todas as provas do 2º semestre 

 

REGRAS PARA A PREMIAÇÃO 

Categorias SÊNIOR “A” | SÊNIOR “B” | SUPER SÊNIOR 

Levando-se em conta a pontuação do Campeonato após a quinta rodada os pilotos melhores 

colocados de cada uma das classes receberão da organização do Light os benefícios descritos 

abaixo. Deverá ser observado o critério de descarte do pior resultado e, em caso de empate, 

prevalecerá o resultado da rodada tripla de junho. 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 quatro dos cinco eventos. 

a) Um jogo de pneus MG (Vermelho) por rodada a ser sorteado entre todos os participantes do 

grid agrupado. 

b) Campeão da Sênior “B” e, também, campeão da Super Sênior terão o fornecimento de motor 

gratuito para o 54º Campeonato Brasileiro de Kart oferecido pela RBC Motorsport. 

c) Campeão da Sênior “B” e, também, campeão da Super Sênior terão a isenção da taxa de 

inscrição em todas as rodadas do segundo semestre da Copa São Paulo Light 2019. 

d) Dentre todos os participantes em no mínimo 3 (três) rodadas do primeiro semestre será 

sorteada a isenção da taxa de aluguel de motor para todas as corridas do segundo semestre 

sendo uma isenção para a Sênior “A”, uma para a Sênior “B” e uma para a Super Sênior. 

Tabela de Prêmios  


