CAMPEONATO REGIONAL DA SERRA DE KART
FARROUPILHA 2018

REGULAMENTO DESPORTIVO
ART 1º - DO CAMPEONATO
O Farroupilha Kart Clube (FKC) realizará nesta temporada o CAMPEONATO REGIONAL DA
SERRA DE KART, competição homologada pela Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) e
que seguirá as determinações do Regulamento Nacional de Kart (RNK) e as deste regulamento
particular.
1.1 – As etapas serão organizadas e promovidas pelo Farroupilha Kart Clube e caberá a
supervisão técnica e desportiva à Federação Gaúcha de Automobilismo.
1.2 – Ao inscrever-se para participar do Campeonato Regional da Serra o piloto aceita
automaticamente todos os Regulamentos, Normas, Adendos e Autoridades.
1.3 – Serão disputadas quatro etapas, de acordo com o calendário abaixo:
1ª etapa – 17 e 18 de março
2ª etapa – 19 e 20 de maio
3ª etapa – 18 e 19 de agosto
4ª etapa – 22 e 23 de setembro
ART 2º - CATEGORIAS / INSCRIÇÕES
A inscrições serão realizadas na Secretaria de prova a partir das 8 horas de cada sábado da
etapa. Desde a 1ª sessão de treinos oficiais só poderão treinar os pilotos que estiverem
regularmente inscritos.
A taxa de inscrição custará R$ 250,00 por piloto e o aluguel do motor terá custo de R$ 300,00
para as categoria Mirim e Cadete, R$ 350,00 para a Fórmula 400 Light e R$ 500,00 para a
Júnior.
2.1 - Cadete – para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente da categoria PCK, motor
sorteado, correndo no mesmo grid da Mirim, com classificação e pontuação em separado.
2.2 - Mirim – para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente da categoria PMK, motor
sorteado, correndo no mesmo grid da Cadete, com classificação e pontuação em separado.
2.3 - Fórmula 125 – para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente das categorias PJK, PK,
PGK, PSK-B ou PSK-A, subdividida em SPORT (pilotos nascidos em 1984 ou após) e MASTER
(pilotos nascidos em 1983 ou antes).
2.4 - Fórmula 400 Light - para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente das categorias PJK,
PK, PGK, PSK-B ou PSK-A, subdividida em SPORT (pilotos nascidos em 1984 ou após) e MASTER
(pilotos nascidos em 1983 ou antes).
2.5 - Fórmula 400 - para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente das categorias PJK, PK,
PGK, PSK-B ou PSK-A, subdividida em SPORT (pilotos nascidos em 1984 ou após) e MASTER
(pilotos nascidos em 1983 ou antes).
2.6 - Speed Kart - para pilotos com Cédula Desportiva CBA vigente das categorias PJK, PK, PGK,
PSK-B ou PSK-A.
2.7 - Júnior – será definida em adendo a ser publicado brevemente.
2.8 - Fireball – Para pilotos com Cédula Desportiva vigente, e acima de 14 anos.

2.9 - TaG – para pilotos com Cédula Desportiva vigente das categorias PK, PGK, PSK-B ou PSK A,
dividida em TaG e Super TaG.
Art. 3º – DURAÇÃO DAS BATERIAS:
Serão disputadas duas baterias a cada etapa para cada uma das categorias participantes, com
a duração estabelecida de 15 voltas (10 voltas com pista molhada) para as categorias CADETE e
MIRIM e 20 voltas para as demais (ou 15 voltas com pista molhada).
ART. 4º - COMBUSTÍVEL:
Providenciado pelo piloto e em conformidade com o Regulamento Técnico de sua categoria,
passível de vistoria a qualquer momento, de acordo com o Comissário Técnico.
ART. 5º - PNEUS:
Novos ou usados, tipo slick, e conforme Regulamento Técnico de sua categoria, devendo em
cada etapa ser lacrado 1 (um) jogo de pneus para serem usados no treino classificatório e
baterias, que será vistoriado e aprovado pelo Comissário Técnico.
Em caso de pista molhada, os pneus de chuva (novos ou usados) serão passíveis de vistoria
técnica a critério dos comissários.
ART. 6º - WARM-UP:
Será realizado um treino de aquecimento (warm-up) no dia da etapa antes do treino
classificatório, de acordo com a grade de horários do evento.
ART. 7º - TREINO CLASSIFICATÓRIO:
Todas as categorias farão um treino classificatório para a definição do grid de largada da 1ª
bateria. O grid de largada da 2ª bateria será definido pela ordem de chegada da 1ª bateria.
ART 8º - SUPORTES E SENSORES DE CRONOMETRAGEM:
O sensor de cronometragem, depois de entregue ao piloto, fica sob a responsabilidade deste e
a perda, extravio ou quebra do sensor implicará na cobrança da taxa de R$ 500,00. O suporte
do sensor deverá ser fixado no kart em local padrão, conforme RNK-18 (estes deverão ser fixados
na haste do suporte do painel inferior dianteiro (gravata), na posição vertical, com o uso do
suporte plástico apropriado, de maneira que a placa de fechamento do sensor fique voltada
para baixo, e o grampo de retenção, para cima).
ART. 9º - PONTUAÇÃO:
9.1 - O piloto que fizer a pole position na sua categoria, em cada etapa, receberá 1 (um) ponto,
que será atribuído apenas para efeito de pontuação no campeonato.
9.2 - Pontuação por bateria:
1º lugar
11 pontos
6º lugar
5 pontos
2º lugar
9 pontos
7º lugar
4 pontos
3º lugar
8 pontos
8º lugar
3 pontos
4º lugar
7 pontos
9º lugar
2 pontos
5º lugar
6 pontos
10º lugar
1 ponto
Na última etapa do campeonato a pontuação das baterias será acrescida de 50%, ou seja:
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar

16,5 pontos
13,5 pontos
12 pontos
10,5 pontos
9 pontos

6º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar

7,5 pontos
6 pontos
4,5 pontos
3 pontos
1,5 pontos

Para definição de pódio na etapa serão utilizados apenas os pontos obtidos nas duas baterias,
não sendo considerado o ponto oferecido ao pole position. Em caso de empate em pontos, o
desempate será pelo melhor resultado na 2ª bateria.
Será declarado CAMPEÃO o piloto que obtiver maior número de pontos ao final do campeonato
após o descarte das duas piores pontuações, que não poderão ser da mesma etapa. No caso de
empate ao final das etapas, o primeiro critério de desempate é o maior número de primeiros
lugares, segundos lugares e assim sucessivamente.
ART. 10º - PREMIAÇÃO
Serão oferecidos troféus aos 3 (três) primeiros colocados em cada categoria, em cada etapa,
bem como troféus ao campeão e vice-campeão de cada categoria ao final do campeonato.
BONIFICAÇÃO: A bonificação de pontos para o Campeonato Gaúcho oferecida aos participantes
do Campeonato Regional da Serra será definida pela Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA)
e divulgada brevemente, através de adendo.

REGULAMENTO TÉCNICO (Geral)
Escapamento - Será permitida “solda reparadora” na ponteira (tampa), em caso de dano
causado pelo uso do abafador, e na curva do escapamento, exceto para as categorias Cadete e
Fórmula 400.
Abafador - Ficam obrigados os pilotos a usarem o abafador de escape homologado CBA,
exceto as duas categorias Fórmula 400, Mirim e Cadete.
Rodas - É proibida a montagem de roda invertida (inversão dela) no caso de pista molhada ou
seca.
Identificação dos karts - A numeração dos karts deverá ser colocada na parte superior do
painel frontal (gravata), no centro da proteção traseira, e nas carenagens laterais na parte
traseira, sobre um quadrado medindo no mínimo 200x200mm, na cor amarela, com números
de 150mm de altura e traço de 20mm na cor preta e uma letra correspondente à sua categoria
conforme RNK/18. Nas carenagens laterais as medidas acima ficam limitadas às suas
dimensões.
Combustível – Somente permitido o uso de combustíveis comercializados em postos de
abastecimento regulares, abertos ao público, conforme especificação da categoria. Não é
permitido o acréscimo de aditivos ou qualquer espécie de mistura de produtos não
mencionados na especificação da categoria. Proibido uso de metanol, nitrometano ou gasolina
de aviação em qualquer proporção. Passível de vistoria e/ou análise técnica.

REGULAMENTO TÉCNICO POR CATEGORIA
1 - CADETE
1.1 - Motor: 4 tempos de 5,5 hp’s, fornecido pela organização da prova através de empresa
terceirizada, com mesa, carburador, escapamento e embreagem (com pinhão a ser definido no
Regulamento Particular da etapa).
1.2 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
1.3 - Combustível: Gasolina, definida pela empresa fornecedora dos motores no regulamento
particular da etapa se comum ou pódium.

1.4 - Chassis: homologado, de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria técnica. Fica
proibido o intercâmbio de peças entre os chassis homologados.
1.5 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Para-choque traseiro, plástico, é obrigatório, não sendo
necessário que seja homologado.
1.6 - Eixo traseiro: Será obrigatório o uso de eixo de material ferroso e imantável, com
homologação atual ou anterior, com diâmetro de 35mm, com parede de espessura mínima de
3,8mm, comprimento de 960 ± 2mm e peso mínimo de 2.700 gramas.
1.7 - Mangas de eixo: Com homologação atual ou anterior. Será proibida a regulagem das
mangas de eixo, devendo essas estar equidistantes, e posicionadas no interior do seu suporte
“U”. Será proibido o uso de anéis de encosto no lado interno das rodas.
1.8 - Rodas: Com homologação atual ou anterior para a categoria.
1.9 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, modelo Cadete, novo ou
usado, conforme art. 5º.
1.10 - Cubo de roda: Com homologação atual ou anterior para a categoria.
1.11 - Peso do conjunto kart / piloto: 106 kg.

2 - MIRIM
2.1 - Motor: 4 tempos de 5,5 hp’s, fornecido pela organização da prova através de empresa
terceirizada, com mesa, carburador, escapamento e embreagem (com pinhão a ser definido no
Regulamento Particular da etapa).
2.2 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
2.3 - Combustível: Gasolina, definida pela empresa fornecedora dos motores no regulamento
particular da etapa se comum ou pódium.
2.4 - Chassis: homologado, de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria técnica. Fica
proibido o intercâmbio de peças entre os chassis homologados.
2.5 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Para-choque traseiro, plástico, é obrigatório, não sendo
necessário que seja homologado.
2.6 - Eixo traseiro: Será obrigatório o uso de eixo de material ferroso e imantável, com
homologação atual ou anterior, com diâmetro de 35mm, com parede de espessura mínima de
3,8mm, comprimento de 960 ± 2mm e peso mínimo de 2.700 gramas.
2.7 - Mangas de eixo: Com homologação atual ou anterior. Será proibida a regulagem das
mangas de eixo, devendo essas estar equidistantes, e posicionadas no interior do seu suporte
“U”. Será proibido o uso de anéis de encosto no lado interno das rodas.
2.8 - Rodas: Com homologação atual ou anterior para a categoria.
2.9 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, modelo Cadete, novo ou
usado, conforme art. 5º.
2.10 - Cubo de roda: Com homologação atual ou anterior para a categoria.
2.11 - Peso do conjunto kart / piloto: 106 kg.

3 – FÓRMULA 125
3.1 - Motor: poderá ser utilizado qualquer motor de kart 125cc 2 tempos refrigerado a ar ou
água, com até dois carburadores de 28 mm e preparação livre.
3.2 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
3.3 - Chassis: homologado de qualquer ano de fabricação, passível de vistoria técnica.
3.4 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Para-choque traseiro, plástico ou de ferro, é obrigatório não
sendo necessário que seja homologado.
3.5 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja AMARELA, novo
ou usado, conforme art. 5º.

3.6 - Combustível: Gasolina com óleo lubrificante.
3.7 - Peso do conjunto kart / piloto: 170 kg.

4 – FÓRMULA 400 LIGHT
4.1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria técnica.
4.2 - Motor: fornecido pela organização da prova através de empresa terceirizada, com mesa,
carburador, escapamento, embreagem e pinhão de 13 dentes.
4.3 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
4.4 - Combustível: Gasolina Pódium, fornecida pelo piloto.
4.5 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Para-choque traseiro, de plástico ou de ferro, é obrigatório
não sendo necessário que seja
homologado.
4.6 - Pneus: marcas MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja VERMELHA, conforme art. 5º.
4.7 - Peso do conjunto kart / piloto: 183 kg.

5 – FÓRMULA 400
5.1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria técnica.
5.2 - Motor: Será da marca Honda GSX ou similar, modelo quatro tempos, monocilíndrico, a
partir de 13 hp, refrigerado a ar, embreagem centrífuga com número livre de dentes do pinhão,
com partida de acionamento por corda, não sendo possível a utilização de nenhum outro
modelo como base para preparação; preparação livre em qualquer componente interno ou
externo, sem limite de cilindrada.
5.3 - Carburação – Uso de 1 carburador, original do motor, sem qualquer nível de retrabalho ou
alteração de suas características internas e externas, sendo possível somente a substituição dos
2 giglês originais, venturi até 22, borboleta até 27, sem agulha.
5.4 - Vela - Não poderá apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedação será obrigatório. Será
obrigatório ainda o uso de uma das seguintes velas: NGK BP6ES NGK BPR6ES NGK BPR7ES B8EGV
B9EGV B10EGV B105EGV DENSO W20EP-U DENSO W20EPR-U DENSO W22EPR-U
5.5 - Combustível: Gasolina ou Etanol, vendido em postos de combustíveis, sem adição de
quaisquer aditivos ou componentes, fornecido pelo piloto.
5.6 - Carenagens: Plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Para-choque traseiro, de plástico ou de ferro, é obrigatório
não sendo necessário que seja homologado.
5.7 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
5.8 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja vermelha, novo
ou usado, conforme art. 5º.
5.9 - Peso do conjunto kart / piloto: 183 kg.

6 – SPEED KART
6.1 - Chassis: homologado sendo livre o ano de fabricação. Passível de vistoria técnica.
6.2 - Carenagens: plásticas de acordo com o RNK, não precisando ser homologada, mas passível
de vistoria pela comissão técnica. Fica liberado um corte na lateral direita, se necessário. Parachoque traseiro, plástico ou de ferro, é obrigatório não sendo necessário que seja homologado.
6.3 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, novo ou usado, conforme
art. 5º.
6.4 - Motor: Yamaha RD/RDZ 125/135 com cilindrada máxima de 142 cc. Permitido modificações
para adaptação de refrigeração liquida, desde que sejam feitas no cilindro original do motor
RD/RDZ. A preparação é livre, sem acréscimo de material. Permitido fechar os furos do

virabrequim. Curso máximo de 50 mm. O volume da câmara de combustão é livre. Proibida a
utilização de peças de outros modelos de motores.
Obs: motores de motos de 4 tempos com cilindrada até 200 cc e preparação livre serão
permitidos na categoria.
6.5 - Biela: livre a marca, mas própria para o modelo do motor. Quando retrabalhada, deve
manter a marca do fabricante. Proibido o uso de biela forjada.
6.6 - Pistão: livre a marca e próprio para o modelo do motor. Quando retrabalhado deve manter
a marca do fabricante. Liberado o uso se pistão forjado e com sobremedida até 2,00 mm.
6.7 - Rolamentos: De livre procedência, mantendo as dimensões originais.
6.8 - Juntas: livre sua utilização.
6.9 - Vela: livre procedência. Deve ter diâmetro da rosca de 14 mm e passo de 1,25, podendo
usar calço. Fica liberado o uso de rosca de aço ou bucha para a rosca da vela. Quando usadas,
estas não deverão invadir a câmara de combustão.
6.10 - Filtro de ar: uso obrigatório do filtro de ar do kart, de qualquer marca e modelo ou tipo
Turbo, não sendo necessário ser homologado. Passível de vistoria técnica.
6.11 - Ignição: liberadas para uso a ignição original do motor RD/RDZ, com livre retrabalho,
Motoplat, PVL analógica modelo 105.458, Seleta analógica modelo P 3356-E, Magnetron de
competição (própria para RD), Bepi Kart mod. IG 900, ou de fabricação própria desde que seja
de ponto fixo. É permitido o conserto das ignições, desde que mantenham suas características
e medidas originais.
6.12 - Carburador: liberado o uso de um carburador de kart, qualquer marca ou modelo, de duas
agulhas, com até 28 mm de diâmetro na altura da borboleta, com livre retrabalho, sem
acréscimo de material.
6.13 - Pirâmide: original do motor RD/RDZ, com livre retrabalho.
6.14 - Palhetas: de qualquer procedência e material, própria para motor RD/RDZ 135.
6.15 - Câmbio: caixa de 5 marchas completa, com relação de marchas original. Não será
permitido intercâmbio de peças com o de outros modelos de motores. Livre retrabalho, sem
acréscimo de material. Liberado o uso de engrenagens de fabricação paralela, desde que para o
modelo do motor RD/RDZ 135.
6.16 - Embreagem: original do motor RD/RDZ. Deve conter todas as peças do sistema sem
acréscimo de material, não podendo estar travada. Deve apresentar funcionamento normal.
Fica liberado o uso da campana de dural, coroa e pinhão de dentes retos, separadores de
embreagem, molas de embreagem e borrachas da campana de fabricação paralela, desde que
seja seu uso específico para motores RD/RDZ 125 e 135.
6.17 - Sistema de Câmbio: o acionamento do câmbio deverá ser feito manualmente através de
alavanca ou manetes, fixa ao volante ou ao suporte do tanque com acionamento por cabos ou
varão.
6.18 - Escapamento: deverá estar firmemente fixado ao motor por meio de molas e suportes. O
abafador, quando for separado do escapamento, também terá que ter suporte. Estes serão
passíveis de vistoria técnica. O escapamento em hipótese alguma poderá ultrapassar a linha
lateral da carenagem e a linha do para-choque traseiro e tampouco ficar apontado reto para
trás. O nível de ruído deverá se mantido dentro de um padrão aceitável, fiscalizado pela
organização da prova. Será obrigatório o uso do abafador em treinos livres, treinos oficiais e
provas.
6.19 - Pneus: um jogo de pneu podendo ser MG, SPEED ou NA Carrera, de tarja amarela, novo
ou usado, conforme art. 5º.
6.20 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
6.21 - Combustível: Etanol com óleo lubrificante.
6.22 - Protetor de corrente: uso obrigatório, podendo ser de material plástico ou lona, flexível
e resistente.
6.23 - Peso do conjunto kart / piloto: 175 kg.

7 – JÚNIOR
Toda sua regulamentação técnica será definida brevemente e será publicada e oficializada
através de adendo especifico.

8 – FIREBALL
8.1 – Motor - PRD FIREBALL modelos RK125W (HOBBY), RK125W07 e SPORT, sem qualquer
preparação (original de fábrica), sendo proibidos quaisquer artifícios que venham impedir,
dificultar ou mascarar a medição da câmara de combustão, ou ainda, a criação de quaisquer
outras câmaras, mesmo que interligadas. O retrabalho da rosca de assentamento da vela de
diâmetro 14mm e passo de 1,25mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão
pela vela, serão também proibidos. O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de
combustão, acrescido do habitáculo da vela, será de 10,5 cc, medidos a partir do pistão, no seu
ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver
descarbonização. O motor obrigatoriamente deverá ter todos os seus acessórios, exceto
bateria e chicote.
8.2 – Velas - Somente poderão ser utilizadas as velas relacionadas abaixo:
NGK B8EG NGK B9EGV DENSO IW24 NGK B9EG NGK B8ES BOSCH W07 CS NGK B8EGV NGK B10
EGV BOSCH W08 CS NGK B9ES NGK BR10EG DENSO IW27 DENSO IW31 DENSO W27ES-U
8.3 – Carburador - Será permitido o uso de somente um carburador original, sem qualquer
retrabalho, apenas na pressão, das marcas Tillotson HL-360 ou Enzo, com diâmetro máximo de
24mm na altura do difusor e a medida do corpo, até a altura da borboleta de aceleração, com
diâmetro máximo de até 27mm. (Obs: É permitido soldar uma arruela na agulha da baixa).
8.4 - Cabeçote / Tampa do Cilindro - será permitido somente modelos de tampa com o
desenho original PRD, modelos as serem conferidos através dos gabaritos, estes mesmos
gabaritos fornecidos pela P RACING.
8.5 - Pirâmide / Palhetas - A pirâmide é de livre marca e procedência, porém, terá que possuir
as mesmas características e medidas do modelo original da fábrica e sem retrabalho. Palhetas
de livre procedência.
8.6 – Junta do cilindro - obrigatório o uso de uma ou mais juntas, desde que somadas não
ultrapassem a medida de 0.6 mm, sendo de material maleável (papel ou similar).
8.7 - Junta da Válvula da Palheta e Coletor - A junta deverá ter no máximo 1,5mm de
espessura, sendo de material maleável (papel ou similar).
8.8 – Flange - Original do Motor
8.9 – Rolamentos - De livre procedência, porém, metálicos (proibido uso de material cerâmico
ou similar).
8.10 – Embreagem - original de lona ou de ferro e também modelos fornecidos pela P Racing,
incluindo miolo, cremalheira e capa externa. Proibido qualquer tipo de travamento.
8.11- Radiador - de livre procedência desde que bem fixado. Permitido o uso de um ou mais
radiadores, sujeitos a vistoria.
8.12 - Filtro de Ar - Original Fireball e RBC (azul). Em caso de chuva será liberado o filtro de
entrada de ar para cima.

8.13 – Escape - Original PRD Fireball e sem retrabalho. Somente será permitida “solda
reparadora” na ponteira cromada do escapamento, em caso de dano causado pelo uso do
abafador. Flexível livre.
8.14- Cilindro / Pistão - Cilindros originais de fábrica, produzidos desde 2009 até a presente
data, com altura mínima total de 86.4 milímetros medidos a partir da superfície usinada. O
tamanho máximo do pistão deverá ser de 54.25 milímetros, podendo ser original PRD ou IAME
MY10 BR.
8.15 - Sistema Elétrico / Bateria - O uso do sistema elétrico (fiação/chicote, botões de partida
e bateria) é facultativo. É permitido o uso de auxiliar de partida para o acionamento do motor,
internacionalmente conhecido como MINI STARTER.
8.16 – Ignição - Somente os modelos fornecidos originalmente pela fábrica, sem retrabalho,
podendo ser OPPAMA (antiga) ou EASY START (nova). Na medida em que forem danificando as
ignições OPPAMA (antiga), essas deverão ser substituídas pelo modelo EASY START.
8.17 – Pneus - marca SPEED ou MG, selo vermelho novos ou usados.
8.18 – Chassis - Livre, de qualquer ano de fabricação. Passível de vistoria pela comissão
técnica. Será obrigatório o uso de eixo em material ferroso imantável, com diâmetro mínimo
de 40mm e máximo de 50mm. A espessura da parede deverá ser conforme a tabela do artigo
36 do RNK.
8.19 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
8.20 – Combustível - Gasolina Podium com óleo Motul 800 na proporção de 25:1, passível de
vistoria.
8.21 - Peso do conjunto kart / piloto - O peso deverá ser de, no mínimo, 175 kg. Para cada 6
(SEIS) quilos a mais que o conjunto kart / piloto atingir será permitido um dente a mais na
coroa. O peso extra referido na frase anterior só pode ser atingido de forma natural, nunca
artificialmente, ou seja, não será permitido utilizar lastros para tal.
8.22 - Normas Gerais da Categoria Fireball: As competições da categoria Fireball serão
rigorosamente baseadas nas regras listadas neste regulamento. Em caso de dúvidas por parte
dos Comissários Técnicos sobre eventuais detalhes relativos aos acabamentos ou medições
das peças envolvendo a categoria Fireball, prevalecerá o parecer final e oficial do fabricante ou
do importador da marca no Brasil, ou, em caso de instância alternativa, de algum consultor
técnico por ele(s) oficialmente indicado(s)/nomeado(s) para fins de competições envolvendo a
marca PRD Fireball no Brasil. Para outras questões que não constarem de forma explícita
neste documento, a categoria deverá seguir as exigências impostas através das normas
indicadas no RNK 2014.
8.23 - Fichas Técnicas: Acompanham este regulamento as seguintes fichas técnicas:
* Informações técnicas do motor PRD Fireball RK 125 WC 07
* Diagramas do cilindro
* Diagrama do cabeçote
* Diagrama do virabrequim
* Diagrama do interior do cárter
* Diagrama Pistão PRD
* Diagrama Biela PRD
* Diagrama Escapamento PRD

* Diagrama Sistema de embreagem e pinhão PRD
* Foto da ignição Oppama
* Foto da bobina
* Diagrama do carburador
* Foto do palheteiro
* Foto do radiador PRD
* Alterações nas medidas do cilindro desde 03/2009 até 10/2012
* Boletim de lançamento com as particularidades do motor PRD Fireball SPORT

9 - TaG / TaG SUPER
9.1 - Tudo aquilo que não é especificamente permitido neste regulamento, é expressamente
proibido e, assim sendo, todos os itens omissos neste regulamento deverão encontrar-se nas
suas características originais.
9.2 – Somente poderão ser utilizados os equipamentos homologados ou autorizados pela CBA,
dentro de seus prazos de validade, salvo disposição autorizada na categoria, quais sejam:
chassi, barra estabilizadora, carenagem, para-choque traseiro, motor, flange, carburador,
“intake silencer”, curva de escapamento, escapamento, ignição, embreagem, eixos, rodas,
cubos de roda e pneus.
9.3 – Motor - Será utilizado o motor Parilla 125 Sudam MY TAG ou KTT MOTOR KPS15 com
embreagem, refrigerado à água, original de fábrica, devendo ser mantidas as medidas da ficha
de homologação. Proibido qualquer tipo de preparação e quaisquer artifícios que venham
impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, não podendo ainda fazer
a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas, ou ainda fazer qualquer
tratamento térmico ou químico. O retrabalho da rosca de assentamento da vela do diâmetro
14 mm e passo de 1,25mm, e ainda a invasão do espaço da câmera de combustão pela vela,
serão também proibidas. O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão
será de 11cm³, conforme Ficha de Homologação. Será permitido somente o ajuste na terceira
luz, apenas na camisa, para adequação na diagramação do motor, respeitando as medidas da
ficha de homologação, e, será tomada como base o motor do fabricante à disposição da
Comissão Técnica. Permitido “rasquetear” o canto vivo das janelas de transferência na parte
inferior (Conforme anexo RNK 2012). Será permitido o uso do kit radiador fornecido por outro
fabricante. É permitido o uso de rolamento de roletes no virabrequim.
9.4 – Sistema de arrefecimento: De livre procedência.
9.5 – Carburador: da marca RC Racing e BOTTO, homologação antiga 2010 e homologação
2013, com furação padrão para a categoria e passível de vistoria pela Comissão Técnica com
gabarito específico para essa finalidade, e jamais podendo ter retrabalho no CORPO do
carburador.
9.6 – Ignição: Digital, original do motor Parilla TAG, com caixinha de corte. Não são permitidas
alterações.
9.7 – Filtro de ar: Modelo homologado 2015, ou anterior.
9.8 - Velas: Não poderá apresentar trabalho. Liberado o uso dos modelos NGK B8EG, NGK
B9EGV, DENSO IW24, NGK B9EG, NGK B8ES, NGK B8EGV, NGK B10EGV, BOSCH W08CS, NGK
B9ES, NGK BR10EG, DENSO IW27, DENSO IW31 DENSO.

9.9 - Combustível: Gasolina Pódium com óleo Motul 800 na proporção de 25 x 1, passível de
vistoria.
9.10 - Coroa: a ser definido no Regulamento Particular da etapa.
9.11 - Pneus: marca MG ou SPEED, selo vermelho.
9.12 - Chassis e outros componentes do kart: Se não estiverem especificados neste
regulamento devem ser homologados e adequados ao RNK.
O QUE NÃO ESTÁ EXPLICITAMENTE LIBERADO NESTE REGULAMENTO FICA
TERMINANTEMENTE PROIBIDO.
TODAS AS DÚVIDAS E OUTROS ASSUNTOS NÃO MENCIONADOS NESSE REGULAMENTO
SERÃO REGIDOS PELO RNK/2018.

CASO HAJA DUPLICIDADE NA INTERPRETAÇÃO DE ALGUM ARTIGO DESTE REGULAMENTO, A
DECISÃO FINAL SERÁ DOS COMISSÁRIOS DESPORTIVOS.

