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REGULAMENTO CPKA KAMIKAZES 2020 

1. O Campeonato CPKA KAMIKAZES de 2020 obedecerá ao calendário divulgado em nosso 

site www.cpka.com.br com 11 Etapas, sendo de fevereiro a novembro.  

 

LASTRO 

2. Todos pilotos serão lastreados com peso mínimo de 90 KG que é o lastro mínimo da 

categoria.  

 

 

3. A organização irá conferir o lastro dos 7 primeiros colocados após a corrida, estes 

deverão parar o kart no local devidamente demarcado e informado pela organização. Só 

poderão levantar do kart após autorizado por alguém da organização, sendo 

direcionado à balança, e após conferido seu lastro, será liberado para pódio. 

 

3.1 Caso a organização achar necessário poderá ser conferido o lastro de qualquer 

piloto após a corrida, independentemente da sua colocação; 

 

3.2 O local demarcado que os 7 primeiros colocados deverão parar será informado no 

Briefing, é de suma importância que todos estejam presentes; 

 

3.3 Não há tolerância de lastro, se na conferência do lastro o piloto apresentar peso 

inferior a 90 Kg será desclassificado, recebendo a pontuação de útimo colocado da 

corrida. 

 

DURAÇÃO DA BATERIA 

4. A duração da bateria será de 40 minutos. Não haverá tempo de qualify, os pilotos irão 

sair do box e já alinhar para o grid de largada. 

 

4.1 Com exceção da 1ª etapa que a duração da bateria será de 30 minutos, sendo 5 

minutos de qualify e 25 minutos de corrida.  

 

FORMA DE DISPUTA 

5. A partir da 2ª Etapa o grid de largada se formará de forma invertida à classificação do 

campeonato. 

 

5.1 Pilotos que não participaram da Etapa anterior irão alinhar em último no grid de 

largada; 

 

5.2 Pilotos que não participaram de nenhuma Etapa irão alinhar em último no grid de 

largada. 

 

 

6. A partir da 2ª Etapa NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA DE KART, somente 

devidamente autorizada e justificada pelo mecânico do Kartódromo.  

 

 

7. Amigo Ladrão > Após o sorteio dos karts de todos os pilotos presentes, iremos fazer 

um sorteio entre estes pilotos, o piloto sorteado terá a opção de trocar o seu kart pelo 

kart de outro piloto, mas caso deseje poderá manter o seu kart. 
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7.1 Caso o piloto sorteado opte por não realizar a troca do seu kart pelo kart de outro 

piloto, será realizado novamente o sorteio entre os pilotos, dando oportunidade a 

outro piloto em fazer a troca; 

 

7.2 O sorteio termina após algum piloto optar por fazer a troca do kart com outro piloto; 

 

7.3 Uma vez que o piloto opte por realizar a troca do seu kart pelo kart de outro piloto, 

esta troca não poderá ser desfeita; 

 

7.4 Para o piloto participar do “amigo ladrão” deverá estar presente no momento do 

sorteio, caso não esteja, haverá um novo sorteio; 

 

7.5 A forma de como ocorrerá o sorteio será escolhida pela organização do melhor modo 

que convier a fim de não atrasar o campeonato, podendo ser: a) pelo número do kart 

do piloto ou b) pela numeração do piloto na lista do grid do sorteio.  

 

 

8. PARADA 3 MINUTOS > A partir da 2ª Etapa, todos os pilotos deverão fazer uma parada 

obrigatória de 3 minutos no BOX, devendo ser feita nos primeiros 30 minutos de 

corrida, exceto na primeira volta. Nesta parada de 3 minutos será realizada a troca do 

kart. 

 

8.1 Nos 10 últimos minutos o box será fechado, nenhum piloto mais poderá entrar no 

box para realizar a parada de 3 minutos; 

 

8.2 Aos 25 minutos de corrida a direção de provas informará o tempo para 

fechamento de box ao piloto, mostrando as placas: 5 minutos, 4 minutos, 3 

minutos, 2 minutos, 1 minuto e BOX FECHADO, após isso não poderá mais 

nenhum piloto entrar no box para fazer a parada de 3 minutos;  

 

8.2.1 Caso algum entre para fazer a parada de 3 minutos com o box fechado 

será automaticamente desclassificado, e receberá a pontuação de 

último colocado da corrida. 

 

8.3 O piloto não poderá realizar a parada de 3 minutos na volta da largada, deverá fechar 

a volta, ou seja, somente após a 1º volta completa poderá entrar no BOX para a 

parada; 

 

8.4 O piloto ao entrar no box para fazer a parada de 3 minutos deverá obrigatoriamente 

fazer a troca do kart, que será informado pela organização o número do seu novo 

kart; 

 

8.5 A abertura da volta de 3 minutos será na pista, na linha de chegada, e o seu 

fechamento será na linha de saída do box. Caso haja alguma alteração será 

previamente informado a todos os pilotos no Briefing pela organização; 

 

8.6 O controle do tempo da parada de 3 minutos será de responsabilidade do piloto. A 

organização não será responsável por controlar o tempo de parada de nenhum 

piloto, somente verificar se o mesmo realizou ou não a parada de 3 minutos. Será 

permitido o uso de ajuda externa na realização da parada de 3 minutos.  

 

8.7 O piloto que entrar para fazer a parada de 3 minutos, mas erre ao completar o 

tempo da parada (volta), receberá um Time Penalty com o triplo do tempo que 
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faltou para completar a volta regulamentar de 3 minutos. O tempo de punição 

do Time Penalty será ACRESCIDO AO FINAL DA CORRIDA, o piloto NÃO irá 

cumprir o Time Penalty em pista (parando). (Ex: Em sua parada de 3 minutos o 

piloto fez uma volta de 2:56, faltando 4 segundos para completar a volta de 3 

minutos, receberá o Time Penalty de 12 segundos ao final de sua corrida). 

 

8.7.1 O piloto que sofrer esta punição será informado pela direção de prova 

com a bandeira de advertência, o tempo de punição e o número do kart 

punido; 

 

8.7.2 O piloto que receber a bandeira de advertência com a punição do Time 

Penalty não será punido com 4 pontos no campeonato, não será 

aplicado o item 18 deste regulamento neste caso.  

 

 

8.8 O piloto que NÃO REALIZAR A PARADA DE 3 MINUTOS será 

DESCLASSIFICADO, e receberá a pontuação de último colocado da corrida. 

 

 

9. PARADA KAMIKAZE > Todos os pilotos deverão fazer uma parada obrigatória na pista, 

em lugar devidamente demarcado e informado pela organização no dia da Etapa. O 

piloto deverá realizar a parada no local demarcado, descer do kart e dar uma volta 

completa ao redor do kart, e retornar á pista.  

 

9.1 O mesmo lado que o piloto sair do kart deverá ser o mesmo lado que o piloto retornar 

ao kart; 

 

9.2 A parada Kamikaze não poderá ser realizada na volta de largada, deverá fechar a 

volta, ou seja, somente após a 1ª volta completa que o piloto poderá realizar a parada 

Kamikaze. Pode ser realizada até a última volta da corrida; 

 

9.3 Não poderá ser realizada a parada Kamikaze e na mesma volta entrar para no box 

para realizar a parada de 3 minutos. A volta da parada Kamikaze deverá ser 

fechada na pista; 

 

9.4 O local da Parada Kamikaze será informado pela organização aos pilotos no Briefing, 

portanto é de suma importância que todos estejam presentes. 

 

9.5 O piloto que NÃO REALIZAR A PARADA KAMIKAZE será DESCLASSIFICADO, 

e receberá a pontuação de último colocado da corrida; 

 

9.6 O piloto que REALIZAR A PARADA KAMIKAZE NA MESMA VOLTA DA 

PARADE DE 3 MINUTOS será DESCLASSIFICADO, e receberá a pontuação de 

último colocado da corrida. 

 

 

10. JOKER LAP > Todo piloto terá direito a 1 (uma) ÚNICA volta coringa, que será uma 

volta utilizando um caminho mais curto, em local devidamente demarcado e informado 

pela organização no dia da Etapa. O piloto poderá passar somente uma única vez. 

 

9.1 Caso o piloto passe mais que uma vez no local determinado, será 

desclassificado, e receberá pontuação de último colocado da corrida; 
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9.2 O local da Joker Lap será informado pela organização aos pilotos no Briefing, 

portanto é de suma importância que todos estejam presentes. 

 

 

11. O piloto irá receber da organização uma tornozeleira com o sensor e uma placa com o 

número do kart no momento do Briefing e sorteio dos karts. Esta tornozeleira e placa 

deverão ser utilizados durante a corrida, sendo responsabilidade do piloto em colocar a 

sua tornozeleira e em colocar a placa no seu kart. 

 

11.1  No momento da troca de kart na parada de 3 minutos, será de responsabilidade 

do piloto em pegar a placa de um kart e levar ao kart sorteado pela organização; 

 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

12.  Após o resultado final da bateria, os pilotos serão pontuados conforme tabela abaixo de 

acordo com a folha de resultados fornecida pelo Kartódromo. 

  

13. A pontuação da TABELA 1 abaixo será válida para as Etapas 1 a 7.  

TABELA 1 

Colocação Pontos Colocação Pontos 

1° Colocado 35 pontos 15° Colocado 18 pontos 

2° Colocado 32 pontos 16° Colocado 17 pontos 

3° Colocado 30 pontos 17° Colocado 16 pontos 

4° Colocado 29 pontos 18° Colocado 15 pontos 

5° Colocado 28 pontos 19° Colocado 14 pontos 

6° Colocado 27 pontos 20° Colocado 13 pontos 

7° Colocado 26 pontos 21° Colocado 12 pontos 

8° Colocado 25 pontos 22° Colocado 11 pontos 

9° Colocado 24 pontos 23° Colocado 10 pontos 

10° Colocado 23 pontos 24° Colocado 9 pontos 

11° Colocado 22 pontos 25° Colocado 8 pontos 

12° Colocado 21 pontos 26° Colocado 7 pontos 

13° Colocado 20 pontos 27° Colocado 6 pontos 

14° Colocado 19 pontos 28° Colocado 5 pontos 

 

14. A pontuação da TABELA 2 abaixo será válida para as Etapas 8 a 11. 

TABELA 2 

Colocação Pontos Colocação Pontos 

1° Colocado 45 pontos 15° Colocado 28 pontos 
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2° Colocado 42 pontos 16° Colocado 27 pontos 

3° Colocado 40 pontos 17° Colocado 26 pontos 

4° Colocado 39 pontos 18° Colocado 25 pontos 

5° Colocado 38 pontos 19° Colocado 24 pontos 

6° Colocado 37 pontos 20° Colocado 23 pontos 

7° Colocado 36 pontos 21° Colocado 22 pontos 

8° Colocado 35 pontos 22° Colocado 21 pontos 

9° Colocado 34 pontos 23° Colocado 20 pontos 

10° Colocado 33 pontos 24° Colocado 19 pontos 

11° Colocado 32 pontos 25° Colocado 18 pontos 

12° Colocado 31 pontos 26° Colocado 17 pontos 

13° Colocado 30 pontos 27° Colocado 16 pontos 

14° Colocado 29 pontos 28° Colocado 15 pontos 

 

15. Além do ponto obtido no item 13 ou 14, serão premiados: 

 

15.1 Com 1,0 ponto de bônus o piloto que obtiver a pole position; 

 

15.2 Com 1,0 ponto de bônus o piloto que tiver a volta mais rápida da corrida; 

 

15.3 Com 0,5 ponto de bônus o piloto que obtiver a segunda melhor volta da corrida; 

 

15.4 Com 1,0 ponto de bônus aquele piloto que fizer a parada de 3 minutos mais 

próximo à 3:00:00 minutos; 

 

15.5 No caso em que dois ou mais pilotos registrarem o mesmo tempo de volta mais 

rápida, ou da volta mais próxima à 3 minutos, todos terão direito aos pontos extras.  

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

16. O campeão da temporada será aquele que somar o maior número de pontos. Em caso 

de empate serão utilizados os critérios:  

A) Piloto com maior número de vitórias; 

B) Piloto com maior número de segundo colocado; 

C) Piloto com maior número de terceiro colocado; 

D) Piloto com maior número de quarto colocado; 

E) Piloto com maior número de quinto colocado; 

F) Piloto com maior número de sexto colocado; 

G) Piloto com maior número de sétimo colocado;  

H) Piloto com maior número de oitavo colocado; 
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I) Piloto com maior número de nono colocado; 

J) Piloto com maior número de décimo colocado;  

K) Piloto com maior número de décimo - primeiro colocado;  

L) Piloto com maior número de décimo - segundo colocado;  

M) Piloto com maior número de décimo – terceiro colocado;  

N) Piloto com maior número de décimo - quarto colocado; 

O) Piloto com maior número de décimo - quinto colocado;  

P) Piloto com maior número de pole-position; 

Q) Piloto com maior número de volta mais rápida; 

R) Piloto com maior número de segunda melhor volta rápida.  

 

DESCARTES 

17. Todo o piloto terá direito a dois descartes durante o ano, sendo ausência ou pior 

resultado ou onde o piloto tiver pontuação zero. 

 

17.1 Não será permitido o descarte onde o piloto recebeu a bandeira preta pela 

direção de provas ou pela organização, por atitude antidesportiva ou 

agressividade proposital na pista ou fora da pista. 

 

17.2 Conforme item 18, não poderá ser descartado os 4 pontos perdidos por 

advertência; 

 

PUNIÇÕES E ADVERTENCIAS 

18. O piloto que for punido com advertência pela direção de prova, perderá 4 pontos na 

classificação geral, esta punição não poderá ser descartada. A direção de provas é 

soberana em suas decisões. 

 

19. O Piloto que for punido pela direção de provas com a bandeira preta, receberá a 

pontuação igual a zero. Se a bandeira preta for dada por falta de esportividade, ou seja, 

agressividade na pista propositalmente o piloto não poderá descartar esta etapa. 

 

20. A organização poderá punir o piloto por agressão física ou verbal, desrespeito, 

xingamento, agressividade proposital dentro ou fora da pista, cabendo à organização 

deliberar e decidir pela punição cabível a cada caso. 

 

21. Todo participante é responsável por sua integridade física dentro das corridas. Cabendo 

ao mesmo assinar o termo de responsabilidade que o Kartódromo exige para participar 

das corridas de kart.   

 

22. Todos os Karts a serem utilizados pelos pilotos deverão ser sorteados pela organização 

da CPKA. 

 

23. O resultado final da corrida, tempos de voltas e a cronometragem da prova é de total 

responsabilidade do Kartódromo.  
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PREMIAÇÕES 

24. Em cada etapa serão premiados com troféus, os 6 (seis) melhores colocados de cada 

bateria e de cada categoria.  

 

25.  No final da temporada o serão premiados: o campeão e o vice com troféus e prêmio a 

ser definido pela organização.  
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