
 
 

 

 

REGULAMENTO 

1º TORNEIO SÃO PAULO DE KART 

 
 

1 – O evento será realizado no Kartodromo da Granja Viana , dia 
16/5 a partir das 14 Horas 

 
1.1  -   VALOR  550.00 uma categoria  /  duas categorias 1000.00 

 

2 – Categorias 
 

O Torneio terá 2 categorias  

 
2A – Categoria Master – Lastro em 80 Kg 

2B – Categoria Pesados  - Lastro em 95 Kg 
 

 

 

3 – Numero de Pilotos 

 
Na Master 84 Vagas 

Na Pesados 84 Vagas 
 

3 - Forma de Disputas 
 
Cada piloto ira disputar no mínimo 3 baterias de 15 minutos .  ao 

termino das Três baterias os 20 melhores de cada categoria 
disputaram a final . 

 

4 – Grid de Largada 
 
O grid de largada da primeira serie 1 será através hot lap, ou seja 

uma volta rápida para montar grid. 



O Grid de Largada da serie 2 será a posição de chegada na bateria 1. 

Cruzando as baterias exemplo.  1º Colocado Bateria 1,  com 2º 
Colocado Bateria 2 , 3º Colocado Bateria 3 , assim por diante  

 

O grid de largada da serie 3 , será a posição de chegada bateria 2, 
Cruzando as baterias exemplo.  1º Colocado Bateria 1,  com 2º 

Colocado Bateria 2 , 3º Colocado Bateria 3 , assim por diante  
 

 
Os 20 pilotos mais bem classificados farão a final de 5 minutos de 

treino mais uma corrida de 15 minutos   

 

 

PONTUACOES PRELIMINARES Serie 1 a 3 e final  
 

Posição  Pontuação  Posição  Pontuação  

1ª colocado  35 pontos  13ª colocado  17 pontos  

2ª colocado  32 pontos  14ª colocado  16 pontos  

3ª colocado  29 pontos  15ª colocado  15 pontos  

4ª colocado  27 pontos  16ª colocado  14 pontos  

5ª colocado  25 pontos  17ª colocado  13 pontos  

6ª colocado  24 pontos  18ª colocado  12 pontos  

7ª colocado  23 pontos  19ª colocado  11 pontos  

8ª colocado  22 pontos  20ª colocado  10 pontos  

9ª colocado  21 pontos  21ª colocado  09 pontos  

10ª colocado  20 pontos  22ª colocado  08 pontos  

11º colocado 19 pontos 23ª colocado 07 pontos 

12ª colocado 18 pontos 24ª colocado 06 pontos 

 

 

 

PONTUACOES BONUS PARA AS FINAIS 
 

Esta será a pontuação que os finalista levaram para as finais 
 

Posição  Pontuação  Posição  Pontuação  

1ª colocado  15 pontos  11ª colocado  00 pontos  

2ª colocado  11 pontos  12ª colocado  00 pontos  

3ª colocado  09 pontos  13ª colocado  00 pontos  

4ª colocado  07 pontos  14ª colocado  00 pontos  

5ª colocado  06 pontos  15ª colocado  00 pontos 



6ª colocado  05 pontos  16ª colocado  00 pontos 

7ª colocado  04 pontos  17ª colocado  00 pontos 

8ª colocado  03 pontos  18ª colocado  00 pontos 

9ª colocado  02 pontos  19ª colocado  00 pontos 

10ª colocado  01 pontos  20ª colocado  00 pontos 

 
 

5 - FINAIS 
 
Na Bateria final ,  serão bonificados também com 1 PONTO o piloto 

que fizer a pole position e 1 Ponto para volta rápida . 
 

5 – Em caso de empate – 1º Critério será confronto direto ou seja 
quem chegar na frente na final . 

5ª – 2º Critério – Melhor resultado nas preliminares  
5b – 3º Critério volta rápidas  

 

PONTUACOES PARA AS FINAIS 
 

Posição  Pontuação  Posição  Pontuação  

1ª colocado  25 pontos  13ª colocado  11 pontos  

2ª colocado  23 pontos  14ª colocado  10 pontos  

3ª colocado  21 pontos  15ª colocado  09 pontos  

4ª colocado  20 pontos  16ª colocado  08 pontos  

5ª colocado  19 pontos  17ª colocado  07 pontos  

6ª colocado  18 pontos  18ª colocado  06 pontos  

7ª colocado  17 pontos  19ª colocado  05 pontos  

8ª colocado  16 pontos  20ª colocado  04 pontos  

9ª colocado  15 pontos    

10ª colocado  14 pontos    

11º colocado 13 pontos   

12ª colocado 12 pontos   

 

 

6 – KART E SORTEIO 
 

Todos os karts serão sorteados pela organização e não poderão ser 
trocados nas preliminares 

 

7 - LASTRO 
 



Para categoria máster o lastro mínimo de 80kg,  o piloto que após 

corrida for pesado e apresentar peso inferior a 80kg com seus lastro 
e acessórios, será desclassificado e recebera pontuação de ultimo 

 

 
Para categoria pesados  o lastro mínimo de 95kg,  o piloto que após 

corrida for pesado e apresentar peso inferior a 95 kg com seus lastros 
e acessórios , sera desclassificado e recebera pontuação de ultimo 

 
Para categoria super pesados  o lastro mínimo de 110kg,  o piloto 

que após corrida for pesado e apresentar peso inferior a 110 kg com 
seus lastros e acessórios , sera desclassificado e recebera pontuação 

de ultimo 
 

 
 

8 - PUNICOES 
 

8 - O Piloto que for punido com ADV  pela direção de provas , perde 3 
pontos na corrida . 

 
A direção de prova da KGV sera soberana em suas decisões  

 
 

 
 

9 – PREMIACOES 

 
 
Serão premiados os 6 primeiros de cada categoria com troféus.. 

 
Os 2 Campeões de cada categoria , irão para pista com 2 karts 

diferentes,  e cada pilotos ira dar uma volta rápida com cada kart.   A 

media de tempo mais baixa,  ganhara inscrição para Festival 
Brasileiro de Kart Indoor 

 
 

 
 

 


