
             
 

 

 

REGULAMENTO CKB CKC 
 

1. GERAL 

1.1. O CKB/CKC têm como organizadora a AMIKA KART EXPERIENCE LTDA e tem como intuito promover a integração 
e competição entre pilotos amadores de kart de aluguel de todo o Brasil. 

1.2. Este regulamento está sujeito às regras do Regimento Interno e do Regulamento Técnico e Desportivo da AMIKA 
e de seu funcionamento. 

https://amika.com.br/regulamentos/regimento_interno_amika.pdf 

https://amika.com.br/regulamentos/regulamento_tecnico_desportivo_amika.pdf  

 

1.3. O CKB/CKC são realizados no Kartódromo Internacional de Nova Odessa (KNO), na cidade de Nova Odessa-SP, 
sempre aos domingos a partir das 8:30* (verifique o horário da sua categoria no site www.amika.com.br) e nos 
grupos oficiais de Whatsapp.  

1.3.1. A categoria noturna será realizada na 5ª feira que antecede a etapa de domingo a partir das 20:00*.  

1.3.2. Haverá também uma categoria noturna no Kartódromo de San Marino que será realizada de 4ª feira a           
partir das 20:00*.  

* Excepcionalmente em algumas etapas poderá haver alteração de cronograma e horários das baterias, que 
serão informadas tempestivamente nos meios oficiais de comunicação (site e whatsapp) 
 

1.4. As regras para inscrição, pagamento, valores e notícias importantes sobre o CKB/CKC deverão ser 
acompanhadas sempre no site da AMIKA (www.amika.com.br) e nos grupos oficiais de Whatsapp. Os pilotos 
que não cumprirem os prazos de pagamento perderão o direto a participação 

1.5. Quaisquer dúvidas ou impasses que não estiverem previstos nesse Regulamento serão resolvidos pela 
organização da AMIKA. 

1.6. A pontuação de todas as categorias da copa AMIKA será da seguinte maneira: 

 

1º 50  16º 14 
2º 40  17º 13 
3º 35  18º 12 
4º 32  19º 11 
5º 30  20º 10 
6º 28  21º 9 
7º 26  22º 8 
8º 24  23º 7 
9º 22  24º 6 

10º 20  25º 5 
11º 19  26º 4 
12º 18  27º 3 
13º 17  28º 2 
14º 16  29º 1 
15º 15  30º 0 

https://amika.com.br/regulamentos/regimento_interno_amika.pdf
https://amika.com.br/regulamentos/regulamento_tecnico_desportivo_amika.pdf
http://www.amika.com.br/
http://www.amika.com.br/


             
 

 

 

 

1.7. A pole position e melhor volta valem 2 pontos bônus cada (os pontos bônus são somados na classificação 
mesmo em casos em que a etapa tenha sido descartada). 

1.8. Os pontos perdidos em decorrência de punições, conforme descritas no regulamento técnico desportivo, são 
aplicadas mesmo em casos em que a etapa tenha sido descartada. 

1.9. Ao longo do ano serão realizadas 2 temporadas de 5 etapas, a “T1” (Temporada 1) de fevereiro a junho, com 
descarte do pior resultado, e a “T2” (Temporada 2) de julho a novembro, com descarte do pior resultado. 

1.10. Haverá uma classificação geral de cada categoria na qual será somada a pontuação da T1 e da T2 (sem 
considerar os descartes), essa pontuação definirá o campeão do ano de cada categoria, que ganhará um troféu. 

1.11. Será proibido “empurrar” em todas as categorias dos campeonatos do CKB CKC. 

1.12. Protetor cervical será obrigatório. 

 

2. INSCRIÇÃO E VALORES 

2.1. As inscrições deverão ser feitas pelo link constante no site da Amika no link do Campeonato 

2.2. O valor para a inscrição em cada temporada é de R$125,00 (cento e cinquenta reais). Os pilotos que optarem 
por se inscrever nas duas temporadas antecipadamente receberão um desconto de 20% e pagarão R$200,00 
(duzentos e quarenta reais), a taxa de inscrição é cobrada para a manutenção dos serviços prestados ao longo 
do ano nas etapas: 

 

• Camiseta da Amika  

• Equipe de trabalho 

• Fotografia 

• Transmissão ao vivo 

• Sistemas 

• Premiação 

 

2.3. A taxa de inscrição é única independente da quantidade de categorias que o piloto desejar correr. Caso durante 
o ano ele comece a correr em alguma outra categoria ele também será considerado como inscrito para efeitos 
de classificação. 

2.4. Cada categoria tem um “tempo total de pista” para o qual é considerando a tomada de tempo e a corrida, o 
valor de cada categoria é definido conforme o “tempo total de pista” abaixo constam os valores: 

 

• 60 minutos: R$365,00 

• 25 minutos: R$175,00 

• 20 minutos: R$145,00 

• 15 minutos + (super pole): R$115,00 

 



             
 

 

 

2.5. Cada categoria será confirmada apenas se atingir o número mínimo necessário conforme critérios estabelecidos 
pela Amika e pelo Kartódromo. 

2.6. Caso o piloto tenha se inscrito com objetivo de correr em uma categoria que fora cancelada por não atingir o 
número mínimo necessário, poderá solicitar a devolução integral da inscrição, neste caso, não será mais 
considerado um piloto inscrito. 

 

3. CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA E PAGAMENTO 

3.1. Antes de cada etapa o piloto deverá fazer a confirmação de presença para cada uma das categorias que correrá, 
a confirmação de presença deverá ser feita pelo link que será divulgado pelos meios oficiais. 

3.2. A confirmação do piloto na etapa será concluída mediante a confirmação da presença e do pagamento das 
categorias que selecionou. 

3.3. O piloto que optar por efetuar o pagamento no dia do evento, terá um acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) por 
corrida que participar. 

 

4. CATEGORIAS 

4.1. O CKB/CKC terão as seguintes categorias (clique em cada uma para ver as regras): 

 

 LIGHT 80 

 SUPER 80 

 PRO 80 

 LIGHT 95 

 SUPER 95 

 PRO 95 

 LIGHT 110 

 SUPER 110 

 PRO 110 

 SÊNIOR 

 SPRINT RACE 80 

 SPRINT RACE 95 

 SPRINT RACE 110 

 NIGHT KNO 

 NIGHT San Marino 

 

*As categorias LIGHT, SUPER e PRO são divididas por nível e a AMIKA pode trocar um piloto entre essas 
categorias caso identifique que algum piloto está muito fora do nível da categoria. Caso isso ocorra o piloto irá 
para a outra categoria com pontuação zerada. 



             
 

 

 

LIGHT 80 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 80 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Iniciante (menos de 2 anos de kart) 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 etapas (T1 de fevereiro a junho), 5 etapas (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1 por temporada, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação 
da prova por conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 



             
 

 

 

SUPER 80 
• Local: Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 80 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Intermediário 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 etapas (T1 de fevereiro a junho), 5 etapas (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1 por temporada, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação 
da prova por conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

PRO 80 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 80 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Experiente 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 etapas (T1 de fevereiro a junho), 5 etapas (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1 por temporada, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação 
da prova por conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 

 



             
 

 

 

LIGHT 95 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 95 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Iniciante (menos de 2 anos de kart) 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

SUPER 95 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 95 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Intermediário 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

PRO 95 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 95 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Experiente 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

LIGHT 110 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 110 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Iniciante (menos de 2 anos de kart) 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

SUPER 110 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 110 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Intermediário 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

PRO 110 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 110 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Experiente 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 



             
 

 

 

SÊNIOR 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 90 kg 

• Idade: a partir de 40 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 20 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados. 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 

 



             
 

 

 

SPRINT RACE 80 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 80 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: Super Pole (apenas uma volta para tomada de tempo) a pole position para aquele que 
fizer a volta mais rápida e assim sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 15 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Medalha para os 3 primeiros colocados 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 



             
 

 

 

SPRINT RACE 95 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 95 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: Super Pole (apenas uma volta para tomada de tempo) a pole position para aquele que 
fizer a volta mais rápida e assim sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 15 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Medalha para os 3 primeiros colocados 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 



             
 

 

 

SPRINT RACE 110 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: Domingo 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 110 kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: Super Pole (apenas uma volta para tomada de tempo) a pole position para aquele que 
fizer a volta mais rápida e assim sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 15 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Medalha para os 3 primeiros colocados 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

NIGHT CKB/CKC - KNO 
• Local: Kartódromo Internacional de Nova Odessa, Nova Odessa-SP 

• Dia da semana: 5ª Feira 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 90kg 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: Super Pole (apenas uma volta para tomada de tempo) a pole position para aquele que 
fizer a volta mais rápida e assim sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 18 minutos 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Medalha para os 3 primeiros colocados 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 

OBS: Uma corrida válida pelo CPAK Night no mesmo formato com o traçado invertido será realizado na 
sequência, os pilotos que se inscreverem nas duas categorias concorrem também ao Super Night, que é a soma 
da pontuação das duas corridas. 



             
 

 

 

NIGHT CKB/CKC MINI ENDURANCE SAN MARINO 
• Local: Kartódromo San Marino, Paulinia-SP 

• Dia da semana: 4ª Feira 

• Traçado: Definido na semana da etapa 

• Lastro: 90kg / 105kg (duas categorias correndo ao mesmo tempo) 

• Idade: a partir de 13 anos 

• Experiência: Sem restrição 

• Sexo: Sem restrição 

• Tomada de tempo: 5 minutos com a pole position para aquele que fizer a volta mais rápida e assim 
sucessivamente até completar o grid. 

• Duração da corrida: 55 minutos 

• Paradas: 2 paradas obrigatórias de 5 minutos que deverão ser realizadas entre os minutos 10 e 20 e os 
minutos 35 e 45. 

• Largada: Parada com os karts lado a lado. 

• Etapas: 5 (T1 de fevereiro a junho), (T2 de julho a novembro) 

• Descartes: 1, será descartado o pior resultado (falta poderá ser descartada, desclassificação da prova por 
conduta antidesportiva, não pode ser descartada) 

• Premiação da etapa: Troféu para os 3 primeiros colocados, medalha para os 4º e 5º colocados (de cada 
categoria). 

• Premiação de final de temporada:  

 Campeão: Troféu + inscrição no Troféu AMIKA 

 Vice-campeão: Troféu + 50% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 3º Colocado: Troféu + 25% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 4º Colocado: Troféu + 15% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

 5º Colocado: Troféu + 10% de desconto na inscrição do Troféu AMIKA 

• Regulamento específico:  

 Durante as paradas será obrigatória a troca de kart. As trocas serão feitas da melhor maneira que 
convier a organização. 

 O piloto que trocar de kart fora das janelas de trocas não terá essa parada contada como uma das 
paradas obrigatórias (essas paradas não precisam cumprir os 5 minutos). 

 Todos os pilotos serão obrigados a entrar na pista com o sensor de cronometragem fornecido pela 
organização dentro de uma tornozeleira. Em caso de perda da tornozeleira durante a prova o kart 
receberá bandeira de Box para colocar outra e não poderá contar como parada obrigatória, devendo o 
piloto retornar para a pista com o mesmo kart. 

 Caso a prova seja paralisada por bandeira vermelha o tempo não será paralisado. 

 Em caso de bandeira vermelha o box será fechado e será vedada a entrada dos karts nessa área. 



             
 

 

 

 Em caso de bandeira vermelha com karts dentro dos boxes, estes não poderão sair e a contagem de seu 
tempo de parada de 4 minutos será interrompido até o momento da relargada. Esse tempo continuará 
a correr assim que a bandeira verde for acionada e o controle será feito com assistência dos 
funcionários do kartódromo e da torre de cronometragem. 

 Os pilotos poderão ser pesados durante as paradas de 5 minutos e ao final da corrida serão pesados os 6 
primeiros. 

 A organização pode requisitar a pesagem de qualquer piloto mesmo que este não esteja entre os 6 
primeiros de cada categoria. 

• PUNIÇÕES 

 O piloto que ao final da corrida pesar menos do que o lastro da sua categoria será punido da seguinte 
forma: 

 Até 1 kg abaixo do lastreamento de sua categoria será punido com 1 voltas no seu tempo final de 
corrida. 

 Até 5 kg abaixo do lastreamento de sua categoria será punido com 2 voltas no seu tempo final de 
corrida. 

 Mais de 5 kg abaixo do lastreamento de sua categoria será desclassificado da corrida. 

 O piloto que não cumprir alguma das 2 trocas dentro das janelas será punido com 10 voltas. 

 Caso o piloto faça as paradas obrigatórias em menos de 5 minutos esse será punido com 3x o tempo 
faltante para os 5 minutos a serem adicionados ao final da prova. 

 Caso se constate que um kart esteja andando propositalmente em baixa velocidade (comparada aos 
demais competidores) ou atitudes que caracterizem manobras para aguardar outros pilotos a fim de 
atrapalhar (como parar ou rodar na pista), o piloto será punido com 3 voltas ao tempo final. 

 O piloto poderá até receber bandeira preta dependendo do comportamento. 

 Caso se constate que um piloto esteja abaixo do lastro mínimo permitido e ajude outro piloto 
empurrando ou com qualquer outra manobra perigosa como descrita no item 21, ambas as equipes 
serão desclassificadas da prova. 

 A Diretoria Esportiva da AMIKA é soberana para decidir a penalização a ser aplicada em casos não 
previstos neste regulamento, podendo consultar sua equipe de pista, Diretor de Provas, auxiliares de 
boxes, pilotos, funcionários do kartódromo e afins, para tomar uma decisão. 

 

 


