CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DA AUTOMOBILISMO – CBA
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO – FPRA
COMISSÃO PARANAENSE DE KART – CPK
ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE KART DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA – APK
COPA SUPER PARANÁ DE KART - 2018

REGULAMENTO PARTICULAR – 1ª ETAPA CSPK 2018

TORNEIO DE VERÃO
DA ORGANIZAÇÃO, DA SUPERVISÃO, DO CALENDÁRIO, DAS CATEGORIAS E DA REALIZAÇÃO
DA ETAPA
ARTIGO 1º - Organização:
A etapa será realizada e organizada pela APK – ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE KART DE CURITIBA
E REGIÃO METROPOLITANA, e Supervisionada pela FEDERAÇÃO PARANAENSE DE
AUTOMOBILISTMO – FPRA, filiada a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO – CBA,
de acordo com o CÓDE SPORTIG INTERNATIONAL DE LA FIA – CDI, o REGULAMENTO
INTERNATIONAL DE KARTING – RIK, o CÓDIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO – CDA, o
REGULAMENTO NACIONAL DE KART 2018 – RNK, e este regulamento particular, com a
autorização da COMISSÃO PARANAENSE DE KART – CPK – da FPRA.
ARTIGO 2º - Definição da Prova:
1ª Etapa da CSPK – COPA SUPER PARANÁ DE KART – 2018 – TORNEIO DE VERÃO
Dias 17 e 18 de Março de 2018, das 7hs às 17hs.
Kartódromo Internacional RACELAND (http://www.raceland.com.br)
R. Bom Jesus, 710 - Jardim Weisopolis, Pinhais - PR, 83322-050
Traçado Internacional Oficial, 1250 metros de comprimento e 8 metros de largura, sentido de
rolamento anti-horário.
ARTIGO 3º - Promotor e Organizador do Evento:
APK – Associação de Pilotos de Kart de Curitiba e Região Metropolitana
Rua Conselheiro Dantas, 1319, Bairro Rebouças, Curitiba – PR, CEP. 80220-191
ARTIGO 4º - Autoridades Desportivas:
Autoridade Desportiva Nacional
Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA
Rua da Glória, nº 290, 8º Andar, Glória, Rio de Janeiro – RJ
Tel. 21-2221 4895 Fax 21-2221 4531
Site: www.cba.org.br Email: cba@cba.org.br
Autoridade Desportiva Estadual e Supervisora
Federação Paranaense de Automobilismo – FPRA
Rua Engenheiro Niepce da Silva, 100, Portão, Curitiba – PR
Tel. 41-3345 4351
Site: www.fpra.com.br
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO ATARVÉS DO E-MAIL
APK@APKRMC.COM.BR OU DO TELEFONE 41 3149 0888
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ARTIGO 5º - Oficiais de Competição e Demais Autoridades:
Presidente da CBA
Prefeito Municipal de Pinhais – Pr
Presidente da FPRA
Rubens Maurílio Gatti
Presidente do CTDN
Presidente do CNK
Presidente da APK
Alfredo Ibiapina
Comissários Desportivos
FPRA Comissários Desportivos
FPRA Diretor de Prova
Comissário Técnico
FPRA
Rene Bucko
Secretaria da Prova
Cronometragem
CRONOELO
Responsável Cronometragem
Marcelo Yamamoto
Serviço Médico
Médico Responsável/ C.R.M.
Sinalização
APK
ARTIGO 6º - Categorias, Pneus, Peso:
Parágrafo 1º - CATEGORIAS CADETE E MIRIM
I – MOTOR – O motor será o Honda GX 160, autorizado CBA, monocilíndrico, refrigerado a ar,
com partida de acionamento por corda, com carburador, filtro de ar, flange de equalização, vela
BPR6ES NGK, bomba de combustível, embreagem de 20 dentes centrifuga e mesa. Lacrado e
fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
II – CHASSI – Deverá ser homologado CBA para a categoria, sendo ainda obrigatório o uso de
eixo de material ferroso e imantável com diâmetro de 35mm, com parede de espessura
conforme RNK/CBA 2012.
a) Mangas de eixo:
1 – homologada CBA, com a marca do fabricante.
2 – Serão proibidas a regulagem das mangas de eixo, devendo estar equidistantes, e
posicionadas no interior do seu suporte (U).
3 – Será proibido o uso de anéis de encosto no lado interno das rodas.
b) Rodas: Homologadas CBA para a categoria e DOUGLAS de material alumínio.
c) Cubo de roda: Homologado CBA para a categoria, de material alumínio.
d) Mancal do rolamento do eixo traseiro: Homologado CBA para a categoria.
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e) Rolamento do eixo traseiro: Somente poderá ser utilizado o rolamento esférico UC – 207 Ø35
x 72mm.
f) Freio: Obrigatório o uso de freio mecânico com disco de freio ventilado, de diâmetro externo
mínimo 160mm e espessura mínima de 4mm, podendo apresentar um desgaste máximo de
1mm.
g) Escapamento: Será obrigatório o uso de abafador Homologado CBA conforme homologação
2013, sendo obrigatório o uso da manta interna do abafador.
III – CHASSI – Segue regulamentação do RNK 2018.
IV - COROA – Será de 64 (sessenta e quatro) ou 65 (sessenta e cinco) dentes
V – PNEUS – SELO VERMELHO, específico para categoria MIRIM ou CADETE, o qual deverá ser
lacrado para utilização de um jogo de pneu “zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero”
para as 3ª, 4ª e 5ª Etapas, e um jogo de pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
VI – PESO – 106KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Parágrafo 2º - CATEGORIA JÚNIOR MENOR
I – MOTOR - Motor IAME MY13 com pinhão de 10 (dez) dentes, coletor de escapamento, flange
de 17,0mm, volume de referência 18,0cc, pirâmide com palheta e ignição. É proibido alterar o
ponto do motor. Lacrado e fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA, conforme
RNK 2016.
II – VELA – Não poderá apresentar retrabalho. A rosca deverá ter diâmetro de 14mm,
comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca
da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada
somente uma das velas abaixo:
a) NGK B10 EGV;
b) NGK BR10 EG;
c) NGK B9 EG;
d) NGK B9 EGV
III – CARBURADOR conforme homologação CBA 2013, não sendo permitido nenhum retrabalho,
exceto as medidas das furações internas.
IV– CHASSI – Será obrigatório o uso de eixo em material ferroso imantável, com a marca de um
dos fabricantes de chassi homologado CBA, com diâmetro mínimo de 40mm e máximo de 50mm
e a espessura da parede deverá ser conforme a tabela do artigo 6º, par. 2º. O cubo da roda
dianteira deverá ter o comprimento de 90 mm (±3mm) e o cubo traseiro deverá ter o
comprimento de 90mm (±3mm), de material alumínio, com a marca de um dos fabricantes de
chassi homologado.
V – COROA – Será de até 72 (setenta e dois) dentes.
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VI – ESCAPE – Segue regulamentação do RNK 2018, com a exceção de que será dispensada a
utilização do Abafador do Escape, devendo ter o comprimento entre 80,00 e 81,50 cm, sendo
que a curva do escape será fornecida pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
VII – ÁGUA - O nível da água do radiador deverá ser mantido em seu nível máximo em todas as
participações: treinos, tomada de tempo e prova, salvo avarias técnicas durante as provas.
VIII - RADIADOR - é permitida a obstrução parcial do fluxo de ar através de fita adesiva, placa ou
tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É recomendável o uso de marcador
de temperatura com indicação ao piloto, para que o mesmo possa detectar um possível
superaquecimento.
IX – PNEUS – SELO VERMELHO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para as 3ª, 4ª e 5ª Etapas e um jogo de
pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
X – PESO – 135KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Parágrafo 3º - CATEGORIA JÚNIOR:
I MOTOR – Motor IAME MY13 com pinhão de 10 (dez) dentes, coletor de escapamento, flange
de 28,0mm, volume de referência 18,0cc, com palheta e ignição. É proibido alterar o ponto do
motor. Lacrado e fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA, conforme RNK 2015.
II – VELA – Não poderá apresentar retrabalho. A rosca deverá ter diâmetro de 14mm,
comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca
da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada
somente uma das velas abaixo:
a) NGK B10 EGV;
b) NGK BR10 EG;
c) NGK B9 EG;
d) NGK B9 EGV
III – CARBURADOR conforme homologação CBA 2013, não sendo permitido nenhum retrabalho,
exceto as medidas das furações internas.
IV - FLANGE – Deverá ser homologada CBA 2013, sem retrabalho ou qualquer artifício que venha
a provocar entrada de ar, com espessura mínima de 15,00mm e diâmetro máximo do furo de
28,00mm, devendo apresentar a marca do fabricante.
V - JUNTAS – As juntas de vedação no pé do carburador / flange, flange /Pirâmide e pirâmide /
bloco deverão manter obrigatoriamente sua função de vedação, e não poderão ocasionar
entradas de ar.
VI - PIRÂMIDE – Deverá apresentar a marca do fabricante, sem retrabalho, e não poderá
ocasionar entradas de ar.
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VII - RELAÇÃO – Obrigatório o uso de pinhão de 10 (dez) dentes e coroa de até 72 (setenta e
dois) dentes;
VIII - CHASSI – De acordo com RNK 2018;
IX – ESCAPE – Segue regulamentação do RNK 2018, com a exceção de que será dispensada a
utilização do Abafador do Escape, devendo ter o comprimento entre 80,00 e 81,50 cm, sendo
que a curva do escape será fornecida pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
X – ÁGUA - O nível da água do radiador deverá ser mantido em seu nível máximo em todas as
participações: treinos, tomada de tempo e prova, salvo avarias técnicas durante as provas.
XI - RADIADOR - é permitida a obstrução parcial do fluxo de ar através de fita adesiva, placa ou
tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É recomendável o uso de marcador
de temperatura com indicação ao piloto, para que o mesmo possa detectar um possível
superaquecimento.
XII – PNEUS – SELO AMARELO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para 2 das 3ª, 4ª e 5ª Etapas, a critério do
piloto, e um jogo de pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
XIII – PESO – 150KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Parágrafo 4º - CATEGORIA F-4 e F-4 MASTER
I - MOTOR – O motor será o Honda GX 390, autorizado CBA, monocilíndrico, refrigerado a ar,
com partida de acionamento por corda, com carburador, filtro de ar, flange de equalização, vela
BPR6ES NGK, bomba de combustível, embreagem de 13 dentes centrifuga, escapamento e sem
mesa. Lacrado e fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA
II – CHASSI – De acordo com RNK 2018.
III - COROA – Será de até 40 (quarenta) dentes.
IV – PNEUS – SELO VERMELHO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para as 3ª, 4ª e 5ª Etapas, e um jogo de
pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
V – PESO – 183KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível.
VI – IDADE – Até 49 (quarenta e nove) anos completados para categoria F4 e de 50 (cinquenta)
anos completados para cima para a categoria F4 – MASTER.
Parágrafo 5º - CATEGORIA NOVATOS
I – MOTOR – Homologado CBA, refrigerado a água, a gasolina, com pinhão de 10 (dez) dentes,
coletor de escapamento, flange de 22,0mm, volume de referência 18,0cc, pirâmide com palheta,
e ignição sem centralina. Lacrado e fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
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II – CARBURADOR- conforme homologação CBA 2013, não sendo permitido nenhum retrabalho,
exceto as medidas das furações internas.
III – FLANGE – Será permitido o uso de flange na medida de até 28,0 mm fornecida e lacrada
pela RBC
IV – COROA – Será de até 73 (setenta e três) dentes.
V - CHASSI – De acordo com RNK 2018.
VI – ESCAPE – Segue regulamentação do RNK 2018, com a exceção de que será dispensada a
utilização do Abafador do Escape, devendo ter o comprimento entre 80,00 e 81,50 cm, sendo
que a curva do escape será fornecida pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
VII – ÁGUA - O nível da água do radiador deverá ser mantido em seu nível máximo em todas as
participações: treinos, tomada de tempo e prova, salvo avarias técnicas durante as provas.
VIII - RADIADOR - é permitida a obstrução parcial do fluxo de ar através de fita adesiva, placa ou
tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É recomendável o uso de marcador
de temperatura com indicação ao piloto, para que o mesmo possa detectar um possível
superaquecimento.
IX – PNEUS – SELO VERMELHO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para as 3ª, 4ª e 5ª Etapas, e um jogo de
pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
VI – PESO – 158KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Parágrafo 6º - CATEGORIA GRADUADOS:
I – MOTOR - Motor IAME MY13 com pinhão de 10 (dez) dentes, coletor de escapamento, flange
de 28,0mm, volume de referência 12,0cc, com palheta e ignição. É proibido alterar o ponto do
motor. Lacrado e fornecido pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA, conforme RNK 2015.
II – VELA – Não poderá apresentar retrabalho. A rosca deverá ter diâmetro de 14mm,
comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca
da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada
somente uma das velas abaixo:
a) NGK B10 EGV
b) NGK BR10 EG
c) NGK B9 EG
d) NGK B9 EGV
III - CARBURADOR – Homologado CBA 2010/2013, será permitido o uso de somente um
carburador com diâmetro máximo na altura do difusor livre, e a medida do corpo até a altura da
borboleta de aceleração, com diâmetro máximo de até 28mm sem qualquer artifício que
mascare sua medição;
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IV - JUNTAS – As juntas de vedação no pé do carburador / flange, flange / pirâmide e pirâmide /
bloco deverão manter obrigatoriamente sua função de vedação, e não poderão ocasionar
entradas de ar.
V - PIRÂMIDE – Deverá apresentar a marca do fabricante, sem retrabalho, e não poderá
ocasionar entradas de ar.
VI - RELAÇÃO – Obrigatório o uso de pinhão de 10 (dez) dentes e coroa de até 72 (setenta e dois)
dentes.
VII CHASSI – De acordo com RNK 2018.
VIII – ESCAPE – Segue regulamentação do RNK 2018, com a exceção de que será dispensada a
utilização do Abafador do Escape, devendo ter o comprimento entre 76,00 e 77,50 cm, sendo
que a curva do escape será fornecida pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
IX – ÁGUA - O nível da água do radiador deverá ser mantido em seu nível máximo em todas as
participações: treinos, tomada de tempo e prova, salvo avarias técnicas durante as provas.
X - RADIADOR - é permitida a obstrução parcial do fluxo de ar através de fita adesiva, placa ou
tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É recomendável o uso de marcador
de temperatura com indicação ao piloto, para que o mesmo possa detectar um possível
superaquecimento.
XI – PNEUS – SELO AMARELO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para 2 das 3ª, 4ª e 5ª Etapas, a critério do
piloto, e um jogo de pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
XII – PESO – 158KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Parágrafo 7º - CATEGORIAS SÊNIOR e MASTER.
I – MOTOR – Homologado CBA, refrigerado a água, a gasolina, com pinhão de 10 (dez) dentes
para as categorias Sênior A /B e Super Sênior, coletor de escapamento, escapamento, flange de
28,0mm, pirâmide com palheta e ignição sem centralina. Lacrado e fornecido pela RBC
PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
II - CARBURADOR – De acordo com RNK 2018;
III - JUNTAS – As juntas de vedação no pé do carburador / flange, flange / pirâmide e pirâmide /
bloco deverão manter obrigatoriamente sua função de vedação, e não poderão ocasionar
entradas de ar.
IV - PIRÂMIDE – Deverá apresentar a marca do fabricante, sem retrabalho, e não poderá
ocasionar entradas de ar.
V - RELAÇÃO – Coroa de até 73 (setenta e três) dentes.
VI - CHASSI – De acordo com RNK 2018.
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VII – ESCAPE – Segue regulamentação do RNK 2018, com a exceção de que será dispensada a
utilização do Abafador do Escape, devendo ter o comprimento entre 76,00 e 77,50 cm, sendo
que a curva do escape será fornecida pela RBC PREPARAÇÕES DE MOTORES LTDA.
IX – ÁGUA - O nível da água do radiador deverá ser mantido em seu nível máximo em todas as
participações: treinos, tomada de tempo e prova, salvo avarias técnicas durante as provas.
X - RADIADOR - é permitida a obstrução parcial do fluxo de ar através de fita adesiva, placa ou
tela desde que não acarrete nenhum tipo de dano ao motor. É recomendável o uso de marcador
de temperatura com indicação ao piloto, para que o mesmo possa detectar um possível
superaquecimento.
XI – PNEUS – SELO VERMELHO, o qual deverá ser lacrado para utilização de um jogo de pneu
“zero” para as 1ª e 2ª Etapas, um jogo de pneu “zero” para as 3ª, 4ª e 5ª Etapas, e um jogo de
pneu “zero” para a Super Final, sob pena de punição.
VI – PESO – 170KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
VII – IDADE – Até 49 (quarenta e nove) anos completados para categoria SENIOR e 50 (cinquenta)
anos completados para cima para a categoria MASTER.
Parágrafo 8º - SHIFTER e SIXSPEED
8.1 SHIFTER:
I – MOTOR – De acordo com RNK 2018, sendo permitida a utilização dos seguintes modelos:
- TM: modelos K9 (339/M/09), K9B (42/M/09), K9C (39/M/15), KZ10 (49/M/18), KZ10B
(23/M/21) e KZ10C (32/M/24);
- MAXTER: modelos MXV 125-07 (45/M/15), MXO (29/M/18) e MXS 2 (13/M/24);
- OTK VORTEX: modelo RVXX (40/M/18) e RKZ (19/M/24);
- BMB: modelo RSK (27/M/18);
- IAME: modelos PARILLA SHIFTER (21/M/18), PARILLA SCREAMER (12/M/21) e PARILLA
SCREAMER 2 (22/M/24).
- MOTORI SEVEN: modelo SEVEN L3 125 (34/M/09)
- ASPA Srl (Modena Engines): modelos KK1 (1/M/21) e MKZ (37/M/24)
II – CHASSI – De acordo com RNK 2018.
III - COROA – Livre
IV – PNEUS – SELO AMARELO, podendo ser novo ou usado a cada etapa.
V – PESO – 180KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
8.2 SIXSPEED:
Poderão participar da SIXSPEED os pilotos que atinjam quaisquer das condições a seguir:
utilize motor com homologação vencida até a presente data ou possua 50 (cinquenta) anos
completados na data da inscrição.
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TORNEIO DE VERÃO
– PESO – 185KG para conjunto Piloto, Kart, Combustível e etc.
Todas as categorias possuem o número mínimo de inscrições de 3 pilotos e máximo de 40
pilotos, sendo que em qualquer condição a organização da Etapa poderá decidir pela reunião de
duas ou mais categorias na mesma bateria.
COMBUSTÍVEL: Nas categorias Cadete, Mirim, F-4 e F-4 MASTER deverá ser utilizada somente
gasolina PODIUM. Para as categorias Junior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior, Master,
Shifter e Sixspeed deverá ser, obrigatoriamente, usada uma mistura de gasolina PODIUM com
óleo dois tempos MOTUL KART, na proporção de 25:1.
ARTIGO 7º - Inscrições:
7.1 – Horário das Inscrições:
Início dia 20/02/2018 (terça-feira) – das 09h00min às 17h00min;
Até 17/03/2018 (sábado) – das 07h00min às 16h00min;
Conforme artigo 5º do RNK/2018 – “Somente poderão participar dos treinos livres oficiais,
tomadas de tempo, bateria ou prova, os pilotos devidamente inscritos e com toda a
documentação de posse da secretaria da prova, ficando ainda essas participações sujeitas à
aprovação dos Comissários Desportivos”.
7.2 - Valores:
- Para pagamento à VISTA:
CATEGORIA
MIRIM – PMK
CADETE – PCK
JÚNIOR MENOR – PJMK
JÚNIOR – PJK
F-4 e F-4 MASTER
NOVATOS – PNK
GRADUADOS – PGK
SENIOR e MASTER
SHIFTER KART e SIXSPEED

TAXA DE
LOCAÇÃO
INSCRIÇÃO
MOTOR RBC
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 500,00
R$ 690,00
R$ 500,00
R$ 690,00
R$ 400,00
R$ 380,00
R$ 500,00
R$ 690,00
R$ 500,00
R$ 690,00
R$ 500,00
R$ 690,00
R$ 500,00
R$
-
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- Para pagamento parcelado, no Cartão de Crédito em até 3x:
CATEGORIA
MIRIM – PMK
CADETE – PCK
JÚNIOR MENOR – PJMK
JÚNIOR – PJK
F-4 e F-4 MASTER
NOVATOS – PNK
GRADUADOS – PGK
SENIOR e MASTER
SHIFTER KART e SIXSPEED

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$ 380,00
R$ 380,00
R$ 550,00
R$ 550,00
R$ 440,00
R$ 550,00
R$ 550,00
R$ 550,00
R$ 550,00

LOCAÇÃO
MOTOR RBC
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 420,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ -

O pagamento da inscrição será realizado diretamente à ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE KART DE
CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA – APK, enquanto que o pagamento da locação dos
motores será realizado diretamente à RBC Preparação de Motores.
ARTIGO 8º – Locação dos Motores RBC PREPARAÇÕES:
A Empresa RBC – Preparações de Motores Ltda. é a única responsável pela entrega de prêmios
prometidos e divulgados por intermédio de panfletos publicitários, estando isentos de qualquer
comprometimento o organizador e por extensão a Federação de Automobilismo Do Paraná –
FPRA.
A RBC – Preparações de Motores Ltda. obriga-se a fornecer através de aluguel, os motores
preparados pela empresa para os pilotos por ordem de inscrição.
A quantidade de motores será divulgada através de comunicados pela RBC, reservando-se a
empresa o direito de aceitação de número maior de inscritos de acordo com a disponibilidade
dos mesmos. Estarão garantidos os motores para os pilotos que se inscreverem até a quartafeira da semana que antecede a prova.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO ATARVÉS DO E-MAIL
APK@APKRMC.COM.BR OU DO TELEFONE 41 3149 0888

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DA AUTOMOBILISMO – CBA
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO – FPRA
COMISSÃO PARANAENSE DE KART – CPK
ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS DE KART DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA – APK
COPA SUPER PARANÁ DE KART - 2018

REGULAMENTO PARTICULAR – 1ª ETAPA CSPK 2018

TORNEIO DE VERÃO
Dadas as peculiaridades de cada categoria, o motor, escapamento, curva do escapamento,
carburador e/ou sistema elétrico completo serão sorteados e fornecidos pela RBC entre os
participantes e suas respectivas categorias.
É obrigatória a presença do piloto ou responsável no ato do sorteio e entrega dos motores,
inclusive em caso de troca, para fiscalização e assinatura do termo de fornecimento e revisão de
entrega. Após a assinatura do termo de fornecimento e revisão de entrega pelo piloto ou
responsável, o mesmo não terá direito de reclamar dos itens vistoriados cabendo a ele
responder sobre qualquer punição de adulteração ou anormalidade do equipamento.
O piloto é responsável pelo Motor, escapamento, curva do escapamento, e parte elétrica.
Só será permitido o funcionamento do motor no Parque Fechado, com autorização e a presença
de um funcionário da RBC, sob pena de incidência das punições previstas no Regulamento
Técnico e Desportivo. O piloto é o único responsável pela quebra do motor no cavalete, devendo
indenizar a RBC integralmente aos danos causados. Neste caso só será sorteado o novo motor
após o pagamento.
O piloto deverá pagar no ato da devolução ou troca, a preço de tabela, as peças ou componentes
dos mesmos citados em caso de: quebra de motor ou pistão por erro de carburação, danos
externos de qualquer natureza, perda da rosca da vela, ingestão do motor de qualquer corpo
estranho que cause quebra interna, extravio ou quebra de qualquer natureza que tenha origem
no sistema de arrefecimento. Somente após o pagamento, o piloto receberá o novo
equipamento. É aconselhável o uso de marcador de temperatura com indicação ao piloto, para
que o mesmo possa detectar um possível superaquecimento do motor.
A troca de qualquer equipamento só será permitida em qualquer situação, com a autorização
da RBC e do Comissário Técnico. Após o sorteio do motor, o piloto só poderá solicitar a sua troca
após o mesmo ter sido avaliado em movimento na pista e constatado alguma anormalidade,
neste caso a RBC procederá a troca através de sorteio na presença de outro competidor. Caso a
troca seja durante o treino, o piloto só poderá solicitá-la uma única vez. Durante a competição,
os motores trocados, serão revisados e poderão retornar ao sorteio. Aos sábados, as trocas só
poderão ser solicitadas após os treinos.
A prioridade de troca é motivada pela quebra do motor que não puder ser reparada no local.
Outro tipo de motivação para a troca estará sujeita a disponibilidade de motores. Caso não haja
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disponibilidade de motor no ato da solicitação para troca, o piloto deverá aguardar a
manutenção dos motores.
Estarão isentas de penalidades as trocas efetuadas pelos seguintes motivos:
• Quebra de biela, pistão ou eixo de biela,
• Fusão da biela ou Rolamento do Carter.
• Espanar a rosca do cabeçote (prisioneiro) que se mantiver devidamente lacrado.
Bônus de Troca
Todo piloto terá direito a 3 (três) créditos de trocas de motores, sem perda de posições ao longo
do ano, sendo permitida a utilização de apenas um crédito por etapa.
Estando o kart no Parque Fechado de Abastecimento ou alinhado no Grid de Largada, se por
qualquer motivo houver troca de motor, o piloto largará dos boxes.
A organização da prova poderá, a seu critério, determinar um resorteio dos motores a qualquer
momento entre a Tomada de Tempo e o início da Última Bateria da Etapa.
ARTIGO 9 – Cronograma da Etapa:
Conforme Anexo “Cronograma”.
ARTIGO 10 – Duração das Baterias, Combustível, Pneus, Motores e Demais Condições Técnicas
De acordo com o Regulamento Desportivo e Técnico desta Competição;
Curitiba PR., 20 de Fevereiro de 2018.

APK – Associação de Pilotos de Kart de Curitiba e Região Metropolitana
Alfredo Ibiapina
Presidente

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO ATARVÉS DO E-MAIL
APK@APKRMC.COM.BR OU DO TELEFONE 41 3149 0888

