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O Endurance 3 horas Kartódromo Internacional Aldeia da Serra tem a finalidade de 

promover a competição e a integração entre pilotos amadores de Kart de aluguel, premiando 

as equipes colocadas, de acordo com o descrito neste regulamento. 

 

 
Artigo 1° - Acordos 

O Presente regulamento estipula que todos os Pilotos e Equipes que firmarem suas 

inscrições para as provas aceitam as condições previstas neste regulamento, seus direitos e 

deveres. 

 

 
Artigo 2° - Organização 

O Endurance de Kart será organizado pelo Kartódromo Internacional Aldeia da Serra 

através de seus responsáveis e organizadores. 

 

 
Artigo 3° - Local, Data e Horário 

O Enduro de Kart será realizado no Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, no dia 

27 de Julho de 2019 à partir das 20:00 hrs. 
 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

19:00 hrs Chegada no Kartódromo 

20:00 hrs Briefing 

21:00 hrs Tomada de Tempo 

21:15 hrs Largada 

00:00 hrs Término da Prova, totalizando 03 horas de duração 

🏁 ............... Na sequência, apuração dos Resultados e Premiação 
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Artigo 4° - Equipes Participantes 

O Endurance de Kart será composto por até 26 (Vinte e Seis) equipes, sendo que cada 

equipe poderá inscrever no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) pilotos. 

 

 
Artigo 5° - Inscrições / Chefes de Equipe 

As inscrições serão feitas por equipe/Kart, independente do número de pilotos. 

Parágrafo único: Cada equipe deverá determinar um chefe, que será responsável pela 

inscrição junto ao Kartódromo, pagamento total do endurance dentro do prazo determinado, 

organizar e manter sua equipe pronta para o evento. O chefe de equipe será a pessoa 

responsável pela comunicação entre a equipe e a organização do evento, informando no ato 

da inscrição, quantos pilotos irão compor sua equipe e seus respectivos contatos (nome 

completo, idade, telefone e endereço de e-mail). Cada equipe poderá, caso necessário, 

realizar a troca de pilotos no dia da prova, porém antes do início do briefing e previamente 

comunicado à organização de prova. 

 

 
Artigo 6° - Valor da Inscrição e Pagamento 

O valor para participação da equipe no endurance será de R$ 1.200,00 (Hum mil  

e duzentos reais). 

Somente será considerada inscrita, a equipe que realizar o pagamento do evento. 

A organização não se compromete a reservar vagas para nenhuma equipe até que seja 

realizado o pagamento total do valor. 

O pagamento do evento poderá ser pago à vista ou parcelado em três vezes no cartão 

de crédito de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco Reais). 

Nota.: Caso aja desistência por parte da equipe, já havendo pagamento, não haverá 

devolução do valor pago. 
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Artigo 7° - Idade Mínima 

A idade mínima para participação no endurance será de 15 anos completos. Pilotos 

com idade inferior a 18 anos, deverão estar acompanhados dos seus responsáveis. Todos os 

pilotos deverão assinar um termo de responsabilidade que será entregue junto com o 

material ao chefe de cada equipe e o mesmo deve se reportar a organizadora do evento. 

 

 
Artigo 8° - Equipamentos Obrigatórios 

Capacete com viseira, tênis fechado ou sapatilha, luvas e balaclava. 

O Kartódromo Aldeia da Serra oferece gratuitamente, capacete com viseira, macacão, 

luva e balaclava, devendo ser devolvido ao término do evento. 

Nota: o uso da balaclava é obrigatório somente se o capacete for do kartódromo. 
 

 
Artigo 9° - Tomada de Tempo e Formação do Grid de Largada 

A tomada de tempo será feita com todas as equipes e terá a duração de 05 (cinco) 

minutos. 

O piloto que efetuar a tomada de tempo, obrigatoriamente será o piloto que deverá 

realizar a largada. Caso a equipe queira trocar o piloto, esta terá o seu tempo zerado e largará 

na última posição do grid. 

Os Karts serão pisicionados no grid de largada conforme tempo de melhor volta obtido 

na tomada de tempo. 

 

 
Artigo 10º - Largada (Estilo Lemans) 

 
Todos os pilotos que efetuarem a largada lemans, deverão ter um auxiliar da equipe 

para apoio no momento da largada. 
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Artigo 11º - Lastro 

 
Será utilizada a tara de 90 Kg (noventa quilos) de lastro mínimo por piloto. O 

kartódromo se responsabiliza em fornecer no máximo 15 Kg (quinze quilos) de lastro para 

cada kart. Caso o piloto não atinja o peso mínimo, este deverá usar LASTRO PRÓPRIO para 

alcançar o limite mínimo exigido. 

 

Todos os pilotos serão pesados antes e depois de sua participação e terão que 

obrigatoriamente ter no mínimo 90 Kg (noventa quilos), somando-se o lastro do 

Kartódromo com o lastro próprio do piloto, se este for o caso. 

 
A colocação do lastro nos Karts será feito pelos fiscais do Kartódromo, os lastros 

sempre serão múltiplos de 5 (cinco) Kgs. Uma pulseira fornecida pela organização 

identificará a quantidade de lastro que o Kartódromo deverá colocar para cada piloto. 

Caso o piloto não tenha a pulseira, na entrada ou saída do Kart, a equipe será penalizada 

conforme o artigo 14 (penalizações). 

 

Para pesagem, os pilotos poderão usar seu equipamento completo. 

 
Artigo 12º - Equipamento (Kart), Chassis e Motor, Sorteio 

 
Os Karts serão fornecidos pelo Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, todos 

abastecidos, equalizados e mecanicamente revisados. 

 
Os karts estarão com uma autonomia aproximada de 1 (uma) hora, tanto no 

momento da largada, quanto no momento da troca de kart/piloto. 

 
Em toda parada obrigatória para troca de piloto e Kart, o mesmo será abastecido na 

sua totalidade. 
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Os Karts serão sorteados para cada equipe antes da tomada de tempo, no breafing. 

A organização se reserva o direito de retirar ou equalizar qualquer kart da prova, caso se 

detecte problemas técnicos. 

Os karts de 17 H.P, denominados Super Karts, serão utilizados neste endurance. 

 
Caso venha a ocorrer chuva e a direção de prova entenda que a corrida deva ser 

interrompida, essa mesma troca ocorrerá e nova largada será realizada nas devidas 

colocações antes da interrupção. 

 

 
Artigo 13º- Enduro e Paradas Obrigatórias 

 
A duração do endurance será de 3 (três) horas, com no mínimo de 02 (duas) 

paradas obrigatórias de 02 (dois) minutos. 

 
A cronometragem das voltas de paradas é de responsabilidade de cada equipe, 

neste caso, após o piloto devidamente acomodado no kart, lastreado e estacionado em 

local designado pela direção de prova, a liberação para retorno à pista será feita pelo 

chefe/responsável de cronometragem da equipe. 

 
Caso a cronometragem oficial da prova, detecte a volta de parada abaixo do tempo 

exigido, este aplicará a punição, conforme artigo 15 (penalizações). 

 

Será obrigatório em cada uma dessas paradas, a troca de piloto e a troca de kart. 

 
Não são consideradas como paradas obrigstórias, casos de paralisação por bandeira 

vermelha, entrada no box devida alguma punição da direção de prova ao piloto, por 

problemas (quebras) no kart ou falta de combustível dentro da pista. 

 
Nota: Ao completar as 02 (duas) paradas obrigatórias de 02 (dois) minutos, a equipe 

poderá realizar novas paradas, sempre com troca de piloto e kart, porém, sem a 

necessidade de cumprir o tempo mínimo de volta, mas respeitando todos os processos de 

fiscalização. 
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Artigo 14º - Durante a Parada Obrigatória 

 
Será obrigatório em cada uma dessas paradas, a troca de piloto e a troca de kart. 

 
Nota 1 -> Ao entrar na pista o piloto deverá atentar-se com os demais pilotos que estão 

em volta rápida e fazê-lo de forma segura. 

 
Nota 2 -> Dentro da área de troca de pilotos e parada, somente o piloto que entrará na 

pista e seu chefe e responsável pela equipe poderão permanecer na área de troca. 

 
-> Com o box aberto e antes de entrar, o piloto deverá levantar a sua mão 

informando aos demais pilotos sua intenção de parada. 

-> Ao entrar no box o piloto não deverá ultrapassar a velocidade máxima exigida 

pelo kartódromo e deverá estacionar o kart em local determinado pela direção de prova. 

Nesse momento será feita a checagem do lastro e a pesagem do piloto. 

-> O próximo piloto da equipe utilizará o 1° Kart disponível na fila de karts organizada 

pelo kartódromo, assim que for autorizado pela organização. A sequência desta fila 

obedecerá a mesma sequência de chegada dos pilotos para parada. 

-> O box irá receber até 4 (quatro) Karts para parada simultaneamente, para isso o 

piloto deverá se atentar a sinalização de box aberto ou fechado, esta sinalização será feita 

com bandeira pela organização da prova. 

 

 
Artigo 15º - PENALIZAÇÕES 

 
As penalizações serão descontadas em número de voltas ao final do endurance. 

A bandeira de advertência será sempre usada com o número do kart advertido. 



ENDURANCE DE FÉRIAS 

REGULAMENTO OFICIAL 

3 HORAS - 27/07/2019 

ENDURANCE DE FÉRIAS 

3 HORAS – ALDEIA DA SERRA 

 

 

 

 

1– Bandeira de advertência (Branca e preta) : penalização de 02 voltas (sem a necessidade 

de parar o kart ou troca de piloto). 

 

 
2 – Desclassificação da prova (bandeira preta)- Qualquer ato que ponha em risco a 

segurança dos pilotos na pista e venha a ser considerado grave pelo diretor de prova, 

acarretará na desclassificação do piloto e da equipe, assim como formas ofensivas e 

agressivas que algum piloto venha a se dirigir aos fiscais ou organizadores do evento. 

 
3- Falta de combustível (pane seca) – Caso o piloto, por conta e risco, superar o tempo 

previsto de autonomia de 01 (uma) hora e este venha a ter pane seca durante a prova, a 

equipe sofrerá penalização, conforme artigo 15 (Penalizações). 

 
Caso a pane ocorra devido a problemas de abastecimento na retirada do kart dos 

boxes, a equipe deve seguir as orientações dos fiscais de prova e providenciar a troca de 

kart. 

 
4 – Quebra de kart e/ou furo de pneu 

 
a) Caso o kart fique parado na pista, não incide punição, mas a troca de piloto e kart é 

obrigatória. 

 
b) Caso o piloto consiga levar o kart aos boxes, também é obrigatória a troca de piloto. 

 
5 - Penalizações 

 
- Reclamar verbalmente/agressivamente à direção de prova/organização: 05 voltas, 

- Falta do peso mínimo de 90 (noventa) Kgs e/ou falta de lastro, a equipe será desclassifi- 

cada, 

- Pane seca: 02 voltas, 

- Realizar uma ou mais paradas obrigatórias abaixo do tempo mínimo exigido: Acréscimo 

de 03 minutos ao tempo mínimo exigido. 
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Nota: Caso a equipe venha a ter 3 advertências durante a prova a mesma será 

desclassificada. 

 
 

 
Artigo 16º - Termo de Responsabilidade 

 
Todos os pilotos deverão assinar termo de responsabilidade junto à organização da 

prova, caso contrário o piloto será desclassificado. 

 

 
Artigo 17º - Comunicação 

 
É liberado à utilização de rádio comunicador pela equipe, ou placas para comunicação 

com o piloto em pista. 

 
Artigo 18º - Premiação 

 
As 06 (seis) primeiras equipes após classificação final, com descarte de todas as 

punições, receberão seus troféus no pódio do Kartódromo. 

 
Artigo 19º - Identificação das Equipes 

 
Cada equipe terá que ter um nome para controle da organização. Nome este que 

deve ser comunicado no ato da inscrição. 

 

 
Artigo 20º - Aceite das regras 

 
Todo piloto inscrito atesta que está ciente de toda a documentação aqui contida e 

aceita as normas de funcionamento da organização da CDKA e seus campeonatos. 
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Organização Kartódromo Internacional Aldeia da Serra. 


