FESTIVAL PAULISTA DE KART INDOOR
GERAL
O Festival Paulista de Kart Indoor é um evento idealizado e organizado pelo Kartódromo
Internacional Nova Odessa.
O Festival Paulista de Kart Indoor será realizado no dia 13 de janeiro de 2019 no Kartódromo
Internacional Nova Odessa.
Poderá participar da competição qualquer pessoa a partir de 13 anos, e com a altura mínima
de 1,55m.
Para pilotos menores de idade, é necessária a presença de um responsável legal para assinar
um termo de comprometimento.
O briefing será obrigatório para todos os competidores, e seu horário será definido pela
organização. O piloto que não comparecer estará sujeito a penalizações.
Todos os participantes deverão assinar o termo de responsabilidade. A organização do evento
não se responsabiliza por lesões ou acidentes que venham a ocorrer durante a competição.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Visando a segurança de todos, são de uso obrigatório em todas as baterias: macacão (ou
camisas e calças compridas), luvas, calçados apropriados e fechados e capacete.

INSCRIÇÕES
As inscrições serão abertas no dia 13 de novembro de 2018.
As inscrições devem ser feitas através do preenchimento disponibilizado no site
https://kartodromonovaodessa.com.br/campeonato-kart-indoor

O Valor da inscrição é de R$ 490,00 para 1 categoria e R$ R$ 800,00 para 2 categorias.
O pagamento poderá ser dividido em 2 vezes no boleto para inscrições até dia 20 de
dezembro, depois dessa data somente boleto à vista ou depósito.
A inscrição dá direito à participação de 3 baterias classificatórias e mais 1 bateria para os 20
pilotos classificados para a final.

Um mesmo piloto pode participar de até duas categorias.

FORMATO DA COMPETIÇÃO
A competição será realizada no formato de TORNEIO.

A competição será composta pelas categorias: NOVATOS (95kg), MASTER (85kg) e
GRADUADOS (105kg).
Serão disponibilizadas 44 vagas para a categoria MASTER e 44 vagas para a categorias
A competição será composta de TRÊS baterias classificatórias, de no máximo 22 pilotos por
bateria.
A primeira bateria terá a duração de 15 minutos de corrida, sendo o grid formado por sorteio
realizado ao vivo na véspera do evento.
A segunda bateria terá a duração de 15 minutos, com formação inversa em relação à posição
de chegada da primeira bateria.
A terceira bateria terá a duração de 15 minutos e o seu grid será formado pelo inverso da
classificação geral (somatória das baterias 1 e 2)
Não haverá descarte, todos os pontos serão computados.
Os 20 pilotos que somarem a maior quantidade de pontos estarão classificados para a final.

BATERIA 1 – OS GRIDS DA RODADA 1 SERÃO FORMADOS POR SORTEIO REALIZADO AO VIVO
PELA ORGANIZAÇÃO, NA VÉSPERA DO EVENTO.
BATERIA 2 – OS GRIDS SERÃO FORMADOS PELO INVERSO DA POSIÇÃO SORTEADA NA RODADA
1, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CRUZAMENTO DOS PILOTOS ENTRE AS BATERIAS.
EXEMPLO: BATERIA A, RODADA 2.
- 1º Lugar da bateria A rodada 1 largará em último;
- 2º Lugar da bateria B rodada 1 larga em penúltimo;
- 3º Lugar da bateria C rodada 1 largará em antepenúltimo e assim por diante.
BATERIA 3 – OS GRIDS SERÃO COMPOSTOS PELO INVERSO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
(SOMATÓRIA DOS PONTOS OBTIDOS NAS BATERIAS 1 E 2).
BATERIA FINAL : será composta por 5 minutos de tomada de tempo e mais 30 minutos de
corrida, com troca obrigatória de kart de 3 minutos.
A troca não poderá ser efetuada na primeira volta e tem a obrigatoriedade de ser realizada nos
VINTE primeiros minutos, após isso, o box estará FECHADO.
O piloto que não fizer a troca dentro dos vinte minutos será DESCLASSIFICADO.

POR EQUIPE
Os 3 pilotos da mesma equipe que somando o resultado final obtiverem a maior pontuação
serão considerados a equipe campeã.
Mesmo que a equipe tenha 10 pilotos, somente os 3 melhores pontuarão.

PONTUAÇÃO
DAS BATERIAS CLASSIFICATÓRIAS E DA BATERIA FINAL:
Posição
1º
2º
3º
4º
5º

Pontos
30
26
23
20
18

Posição
6º
7º
8º
9º
10º

Pontos
16
14
13
12
11

Posição
11º
12º
13º
14º
15º

Pontos
10
9
8
7
6

Posição
16º
17º
18º
19º
20º

Pontos
5
4
3
2
1

Os 20 pilotos que somarem a maior quantidade de pontos após classificatórias estarão
classificados para a final.

Os competidores classificados para a BATERIA FINAL terão sua pontuação substituída por uma
BONIFICAÇÃO de acordo com a posição final após a somatória de pontos das três baterias
classificatórias. Essa bonificação segue a seguinte pontuação:

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Pontos
25
22
19
17
15
14
13
12
11
10

Posição
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Pontos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Em caso de impossibilidade de um piloto participar da FINAL a vaga será preenchida
respeitando a ordem final da fase classificatória.
Em caso de empate em pontos de um ou mais pilotos ao final da fase classificatória os
critérios de desempate adotados seguirão a seguinte ordem;
- Maior número de vitórias;
- Maior número de segundos lugares;
- Maior número de terceiros lugares;
- Persistindo o empate será verificado o piloto que teve a volta mais rápida;
A classificação final da competição será dada, em ordem decrescente, pela somatória entre a
bonificação (referente às 3 baterias classificatórias) e a pontuação da bateria final.

LASTROS
- MASTER: 85 kg com peso mínimo de 55 kg com seus equipamentos.
-NOVATOS: 95 kg com peso mínimo de 65 kg com seus
- GRADUADOS: 105 kg com peso mínimo de 75 kg com seus equipamentos.

equipamentos.

O lastro utilizado na competição será fornecido pelo kartódromo em formas de placas de
chumbo de 5 kg cada. Será permitido aos pilotos o uso de no máximo 30 kg em placas de
chumbo em seu respectivo kart. Para complemento de peso o piloto poderá carregar lastros
particulares.

É de responsabilidade do piloto a verificação da colocação correta de lastro em seu kart, e este
deve se lembrar de levá-lo em caso de troca de kart.
Os 7 primeiros colocados de cada bateria têm a obrigatoriedade de efetuarem a pesagem
imediatamente ao final de cada corrida, e terão seus pesos verificados por um dos
organizadores do evento. A pesagem é de responsabilidade do piloto e o seu não
cumprimento acarretará na desclassificação da bateria.
O piloto que, ao final de qualquer corrida, pesar abaixo do lastro minimo será desclassificado e
não pontuará nessa corrida.

TRAÇADO
Os traçados a serem utilizados no torneio serão definidos pela organização.

KARTS
Os karts utilizados serão de propriedade do Kartódromo de Nova Odessa. Apenas o
Kartódromo responderá pela qualidade dos equipamentos e eventuais serviços de
manutenção.
É proibido a todos os pilotos mexer na regulagem dos karts, somente é permitido
alterar a posição do banco. O piloto que for flagrado mexendo no kart estará sujeito à
exclusão de sua bateria.
O piloto não poderá sortear o mesmo kart durante as três rodadas classificatórias.
Caso um número repetido seja sorteado, será imediatamente sorteado novo número e
o anterior voltará para sorteio aos demais pilotos.
O piloto somente poderá trocar o kart sorteado se for constatada falha mecânica pelos
mecânicos do kartódromo.
Nas baterias classificatórias, caso o piloto trocar de kart por falha mecânica, este
largará na última posição.
Na bateria final o piloto só poderá trocar de kart após completar ao menos uma volta,
ou seja precisará passar ao menos duas vezes na linha de chegada.

Apenas em caso de quebra o piloto poderá trocar antes de uma volta.

PUNIÇÕES
Toda e qualquer decisão de pista será tomada pela direção de prova do kartódromo.
O piloto que cometer alguma infração durante a competição estará sujeito às seguintes
punições:
- Advertência – bandeira preta e branca (perda de 3 pontos no campeonato).
- STOP AND GO – bandeira preta com circulo laranja – parada obrigatória de 10 segundos e
menos 3 pontos no campeonato. (o piloto tem 3 voltas para fazer a parada)
- Acréscimo no tempo total de prova (pós corrida)
- Perda da posição na ordem de chegada (pós corrida)
- Exclusão da bateria ou evento – bandeira preta. O piloto que receber a bandeira preta terá 3
voltas para deixar a prova.
O piloto que desrespeitar seu companheiro, funcionários, membros da organização ou
qualquer outra pessoa, ou cometer qualquer atitude antidesportiva terá a sua ação avaliada
pela organização do evento e poderá sofrer sanções que variam desde uma advertência até a
expulsão do campeonato.
Caso ao final do campeonato algum piloto seja desclassificado por qualquer motivo, os demais
competidores abaixo deste subirão uma posição na classificação final.
A organização do evento é soberana para decidir penalizações para casos não previstos nesse
regulamento. Sempre levando em consideração o bom senso e podendo até consultar os
pilotos para chegar a uma conclusão.

PREMIAÇÃO
POR BATERIA: Os três primeiros colocados de cada bateria serão premiados com uma Medalha
Especial do evento.
POR CATEGORIA: Serão premiados com troféus os CINCO primeiros colocados de cada
categoria, NOVATOS, MASTER e GRADUADOS.
PARA A MELHOR EQUIPE: 1 troféu

