
 

 

 

 
 

REGULAMENTO ENDURANCE 
 
Artigo 1º - Acordos 
 

O presente regulamento condiciona que todos os pilotos e equipes que 

confirmarem suas inscrições para o 

neste regulamento e nas diretrizes de grupos de kart do Velopark com relação a 

direitos e deveres. 

 

Artigo 2º - Organização 

 

O evento Endurance 

Eventos Esportivos em parceria com 

Santa Rita-RS, será realizado

traçado oficial e frota dos

análise de dados Alfano).

 

Artigo 3º - Inscrições e pagamentos

 

Serão disponibilizadas vagas para 

ter no mínimo 2 pilotos e no máximo 

exclusivamente pelo site www.ckars.com.br

Poderão participar do evento todos os pilotos atuantes do Velopark bem como 

pilotos de outros kartódromos que possuam experiência 

indoor. 

 A CKA eventos esport

pilotos iniciantes. Pilotos menores de 18 anos deverão possui

PKI, Curso do Velopark válidos

 

Cada equipe poderá inscrever 

um desconto de R$100,00 (cem reais) em cada kart extra devidamente 

inscrito no endurance. 

Regulamento referente ao Endurance
JLM organizado pela CKA Eventos Esportivos

Atualização: 11/09/2020

 
ENDURANCE 4 HORAS DE KART INDOOR 

O presente regulamento condiciona que todos os pilotos e equipes que 

confirmarem suas inscrições para o Endurance, aceitam as condições previstas 

neste regulamento e nas diretrizes de grupos de kart do Velopark com relação a 

 de 4 horas de kart Indoor - CKA organizado pela CKA 

Eventos Esportivos em parceria com a JLM Racing e o Velopark, situado em Nova 

será realizado no dia 12/09/2020, na pista

os Super Karts da JLM(motores Honda e sistema de 

. 

Inscrições e pagamentos 

Serão disponibilizadas vagas para 22 equipes sendo que cada equipe deverá 

pilotos e no máximo 8 pilotos. As inscrições serão realizadas 

www.ckars.com.br 

Poderão participar do evento todos os pilotos atuantes do Velopark bem como 

pilotos de outros kartódromos que possuam experiência comprovada em kartismo 

A CKA eventos esportivos reserva-se no direito de não aceitar inscrições de 

os menores de 18 anos deverão possuir a carteirinha CBA, 

válidos ou sob aprovação do Kartódromo. 

inscrever 2 (dois) ou mais karts. Neste caso será concedido 

desconto de R$100,00 (cem reais) em cada kart extra devidamente 

Endurance4H da CKA– 
organizado pela CKA Eventos Esportivos. 

11/09/2020 

DE KART INDOOR - CKA 

O presente regulamento condiciona que todos os pilotos e equipes que 

ndurance, aceitam as condições previstas 

neste regulamento e nas diretrizes de grupos de kart do Velopark com relação a 

CKA organizado pela CKA 

Velopark, situado em Nova 

, na pista VP 1500, com 

motores Honda e sistema de 

equipes sendo que cada equipe deverá 

As inscrições serão realizadas 

Poderão participar do evento todos os pilotos atuantes do Velopark bem como 

comprovada em kartismo 

se no direito de não aceitar inscrições de 

r a carteirinha CBA, 

te caso será concedido 

desconto de R$100,00 (cem reais) em cada kart extra devidamente 



 

 

a) Endurance de 4 horas (SUPER KARTS JLM) – 20/06/2020 – R$2.980,00 (ver Art. 

7º) – até 10x de R$298,00 no cartão de crédito + incidência de juros 

pela plataforma de pagamento; 

b) Para outras formas de pagamento (Depósito/Transferência), verificar com a 

organização do evento; 

c) A inscrição e o pagamento deverão ser realizados preferencialmente pelo 

diretor da equipe, conforme modalidade escolhida no item "a" ou “b”; 

d) Para realização do endurance, deverá ter no mínimo 18 equipes devidamente 

inscritas, caso contrário, os valores pagos serão reembolsados; 

e) No valor pago estará incluso toda a organização do evento no padrão CKA bem 

como a locação do Superkart, locução, filmagem, fotografia, premiação e 

transmissão ao vivo. 

 

Artigo 4º - Categorias 

 

O evento terá duas categorias: Leves e Pesados, sendo: 

a) Leves – Peso mínimo de 80Kg com indumentária+ lastro do kart. 

b) Pesados – Peso mínimo de 100Kg com indumentária+ lastro do kart. 

Não haverá tolerância de peso sob pena de desclassificação, conforme artigo 

16º. 

 

Artigo 5º - Equipes 

 

Cada equipe poderá ser composta de no mínimo 2 pilotos e no máximo 8 

pilotos. Será permitida a inscrição de dois ou mais karts por equipe bem como 

qualquer um dos pilotos poderá participar em 1 (uma) ou mais equipes, desde que 

devidamente inscritos nelas e observando os critérios de pesos da categoria. 

No caso de algum piloto não estar devidamente inscrito em alguma equipe e 

participar dela, esta equipe junto com todas as outras onde o piloto estava inscrito 

e/ou participou estarão automaticamente desclassificadas do endurance.  

 

Artigo 6º - Lastro 

 

Para que os pilotos atinjam o peso mínimo estabelecido para a categoria, será 

disponibilizado pelo kartódromo chumbos em barras de 5kg, sendo permitido usar 

no máximo 20kg, que obrigatoriamente deverão ser alocados nos pinos laterais do 



 

 

kart. 

Será permitido o uso de “lastro próprio”. Caso o piloto opte por utilizá-los, 

poderá distribuir entre o suporte do kart, corpo ou banco de chumbo, sendo que 

esta situação deverá ser autorizada pelo fiscal do Velopark responsável. Não será 

permitido prender ou fixar qualquer tipo de lastro próprio nas estruturas do kart 

diferente das citadas acima. Não serão aceitas situações que possam colocar em 

risco a integridade física dos pilotos, além da continuidade do evento. 

 

Caso o piloto perca na pista algum lastro próprio, a equipe será 

penalizada em 1 (uma) volta. 

 

Todos os pilotos serão pesados a cada vez que entrar no box, isto é, durante 

as paradas para troca de kart e piloto ou por qualquer outro motivo. 

 

A responsabilidade pelo lastreamento do kart é inteiramente do 

piloto/assistente (devidamente identificado com a pulseira/colete do 

evento), tanto na colocação quanto na retirada dos mesmos. Os fiscais não estarão 

autorizados a opinar e/ou auxiliar neste quesito. 

 

Não haverá tolerância na balança. Qualquer piloto com peso abaixo do 

mínimo estipulado para a categoria será punido com 1 (uma) volta, sendo que a 

reincidência levará a desclassificação da equipe conforme artigo 16º.  

 

Artigo 7º - Carenagem 

 

Será fornecida uma carenagem por kart inscrito, sendo que a confecção do 

adesivo, processo de adesivagem e retirada do mesmo pós evento terá um custo 

de R$150,00 (fica a critério da equipe querer adicionar este valor no 

pagamento da inscrição nas mesmas condições descritas no Artigo 3º, itens 

A e B. A criação da arte é de total responsabilidade da equipe e deverá obedecer ao 

padrão abaixo:  



 

 

 

As equipes poderão comercializar os espaços na carenagem personalizando 

com seus patrocinadores, ficando a cargo da CKA a impressão, adesivagem e 

retirada pós evento. 

 

Artigo 8º - Equipamentos de segurança obrigatórios 

 

Será exigida a utilização dos seguintes itens de segurança e proteção: 

Macacão, Capacete, Luvas, Calçado fechado (sapatilha/tênis), Protetor de costela e 

Colar cervical. 

Qualquer outro tipo de equipamento que o piloto julgue necessário, como 

joelheiras, espuma de proteção ou capas de banco, poderão ser utilizados com a 

anuência do fiscal responsável do Velopark. 

Exceto os calçados, todo o equipamento obrigatório pode ser fornecido pelo 

kartódromo caso o participante não tenha equipamento próprio. 

A perda destes itens em pista, caso seja observada pelos comissários, será 

determinada pela direção de prova entrada imediata nos boxes para troca de kart/ 

piloto. 

 

Artigo 9º - Cronometragem 

 

A organização fornecerá um sensor que estará fixado numa placa de 



 

 

identificação. Esta placa de identificação será fornecida após o término do qualify 

das equipes. 

A responsabilidade de remover e recolocar a placa de identificação com o 

sensor no momento de cada parada de box é do piloto/assistente (identificado pela 

pulseira do evento/colete), portanto, no caso de queda do sensor na pista, ficará a 

equipe penalizada com as voltas não cronometradas. 

 

Artigo 10º - Sorteios e grid de largada 

 

Será realizado sorteio ao vivo dos boxes para cada equipe pelas redes sociais 

da CKA dia 09/09/2020 (levando-se em consideração que equipes com mais de 1 

(um) kart, estarão no mesmo box).  

O Grid de largada será definido através de qualify por volta lançada. Cada 

equipe deverá indicar previamente à comissão organizadora do evento, o nome do 

piloto devidamente inscrito que fará a volta classificatória. 

A comissão organizadora do evento realizará o sorteio da ordem das equipes 

a realizarem a classificação, sendo que serão disponibilizados 6 karts, dispostos em 

fila dupla com 3 (três) karts cada (serão utilizados os karts que estarão no rodízio 

do parque fechado). 

O piloto sairá com o kart do parque fechado e, ao se distanciar, os fiscais da 

comissão organizadora liberarão o próximo kart a entrar na pista e assim 

sucessivamente para os primeiros 3 (três) karts. 

O tempo de classificação começará a contar a partir da primeira passada pelo 

pórtico onde se localiza o sensor na reta da vitória e se encerrará na segunda 

passada, momento em que deverá percorrer a reta dos boxes e entrar no parque 

fechado novamente. 

Não será permitido jogo de (entre) equipe(s) no processo classificatório, 

como aguardar em pista para utilização de vácuo, etc. A equipe que for flagrada 

realizando tal procedimento será desclassificada do Endurance. 

Não será permitida a troca de kart em nenhum momento da classificação, 

seja por pane mecânica, seja por mau uso do equipamento. O kart que não 

completar a volta classificatória estará automaticamente classificado na última 

posição do grid de largada. Caso tenha mais de um kart na mesma situação, será 

realizado sorteio para a classificação das últimas posições. Da mesma forma, caso a 

equipe sorteada não esteja com o piloto no horário de saída para a qualificação, 

estará automaticamente classificado para a última posição do grid de largada. 



 

 

 

 

Após o resultado classificatório, será entregue ao diretor de cada equipe, 

placa e sensor obedecendo a ordem de largada, ou seja, a placa de numeral “1” 

será a equipe pole position, “2” a segunda colocação no grid e assim 

sucessivamente. Ao realizarmos o sorteio dos karts que estarão posicionados a 

frente dos boxes da VP 1500, o diretor em conjunto com os demais integrantes da 

sua equipe deverão realizar a colocação das carenagens juntamente com a placa e 

sensor no kart. 

 

 

Artigo 11º - Largada da prova 

 

A largada será do tipo LE MANS, ou seja, os karts estarão posicionados na 

diagonal à pista, na reta da vitória da VP 1500. 

Uma pessoa indicada pela equipe (auxiliar) poderá ficar atrás do kart na 

largada para casos em que ocorra o desligamento do motor, para que possa religá-

lo. 

Os pilotos ficarão no lado oposto da pista/kart, ocasião em que ao sinal da 

direção de prova, os pilotos se desloquem em direção ao kart e deem início a prova. 

Toda a ação na largada será filmada em solo e aéreo,sendo que o 

auxiliar flagrado cometendo a ação de empurrar o kart durante a largada 

da prova ou ainda tirar da posição em que o kart se encontra, a equipe será 

punida com 2 (duas) voltas. 

Procedimento de largada será repetido caso o diretor da prova julgue 

necessário. 

 

Artigo 12º - Paradas e Pit Stop 

 

Fica estabelecido que todas as equipes deverão fazer no mínimo 3 (três) 

paradas obrigatórias de 5 minutos e um pit stop sem tempo mínimo, sob 

pena de desclassificação da equipe conforme Artigo 16º. 

Às voltas com as paradas obrigatórias precisam ser de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. Se o tempo mínimo de parada não for cumprido, a equipe será penalizada 

pela cronometragem com perda de 1 (uma) volta para cada e até 15 segundos que 

faltaram para completar o tempo regulamentar.Ex: 4min e 30seg, penalização de 2 



 

 

voltas. Passagem pelo sensor aos 4 min e 50 segundos, penalização de 1 volta. 

A cada entrada no box é obrigatória a troca do kart e piloto. 

No pit stop, as equipes poderão liberar o kart para saída do parque 

fechado a qualquer tempo. 

 

A primeira parada obrigatória ou pit stop só poderá ser realizada após 

completar a primeira volta, com exceção de pane mecânica comprovada pelos 

fiscais e mecânicos, caso contrário será penalizada em 1 (uma) volta. A última 

parada obrigatória deverá estar dentro de 3 horas e 30 minutos de duração da 

prova, sendo que após este período o posto para troca de kart estará fechado. 

 

 Adendo: Após o fechamento do posto (3h e 30 minutos), na condição de pane 

mecânica comprovada pelos fiscais e mecânicos, a equipe poderá optar pela parada 

para troca de kart. Na ocasião, poderá optar pela troca do piloto também, desde 

que observados os requisitos de conferência de lastro, pesagem e assinatura da 

súmula. Nesta condição, a parada não valerá como obrigatória. 

 

Ao chegar no box para a parada obrigatória ou pit stop, o piloto deverá 

aguardar sentado no kart para a conferência de lastros. Após a conferência, o piloto 

será autorizado a levantar-se e se dirigir para pesagem e assinar a súmula. O 

assistente e piloto substituto poderão retirar a carenagem com a placa e sensor e 

levar até o kart que estará na ordem de marcha para entrada na pista. No caso do 

piloto levantar do kart sem a devida autorização do fiscal, sua equipe será 

penalizada em 1 (uma) volta. 

 

Ao final da prova, as súmulas de cada equipe deverão ter sido 

assinadas por no mínimo 4vezes. 

 

Em caso de quebra do kart na pista, o tempo referente a esta quebra poderá 

ser considerada no tempo mínimo de troca da parada obrigatória, à escolha da 

equipe. 

 

Caso mais de uma equipe acesse o box ao mesmo tempo, será respeitada 

essa ordem de ingresso do piloto na ordem dos karts no parque fechado para a 

entrada na pista. 

 



 

 

Artigo 13º - Considerações gerais 

Os itens abaixo expressam considerações gerais que compõe este 

regulamento nas suas variadas situações. 

 

Adendo: Após 3h30min de prova, a bandeira azul será considerada para as 3 

primeiras posições da prova. A equipe que receber a bandeira azul deverá facilitar a 

ultrapassagem, sob pena de desclassificação pela direção de prova. 

 

Não será permitido parar, ou fazer tempo na pista (andar demasiadamente 

devagar) durante a corrida. No caso de uma equipe ser flagrada nesta situação, a 

equipe receberá penalização de 3 (três) voltas. 

 

Qualquer entrada no box deverá ser anunciada com o braço levantado 

na entrada da reta dos boxes, sinalizando a sua intenção. 

Todos os karts que entrarem na pista serão abastecidos com a mesma 

quantidade de combustível. Em caso de pane seca na pista a equipe será 

penalizada em 1 (uma) volta. 

 

Todo o kart deverá entrar no box por meios próprios. Será penalizado com 3 

(três) voltas, tanto a equipe que estiver empurrando, quanto a que estiver sendo 

empurrada para dentro do box caso esta situação seja comprovada. 

 

Não será permitido durante a prova o ingresso de pessoas não autorizadas à 

pista. 

 

Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos de comunicação entre 

equipe/piloto/box/parque fechado (rádio e ponto eletrônico)e também de controles 

como celulares, relógios, cronômetros e afins. A equipe que for flagrada usando 

algum tipo de equipamento, mesmo que não listado neste parágrafo, receberá a 

bandeira preta. 

 

Será permitido o uso de câmera onboard fixada no capacete para fins 

exclusivamente de registro e não serão aceitas imagens para contestação de 

resultados. 

 

Em caso de quebra de kart na pista o piloto deverá retirar a placa de 



 

 

identificação com o sensor e trazê-los para o box sem passar por baixo do pórtico 

de chegada onde está localizado o laço de cronometragem. A conferência do lastro 

será feita pelos fiscais ou pelo resgate. O piloto deverá entrar no box e percorrer a 

pé o mesmo caminho que faria de kart. O descumprimento deste item 

ocasionará uma penalização de 1 (uma) volta. 

 

Caso algum piloto passe a pé com o sensor pelo laço de cronometragem, a 

equipe será penalizada em 2 (duas) voltas. 

 

Em caso de paralisação por bandeira vermelha o tempo não será reposto. 

Qualquer relargada será realizada em posicionamento de uma volta anterior à 

volta da bandeira vermelha, de acordo com os registros da cronometragem. Será 

parada e em fila indiana. 

 

Em caso de bandeira vermelha o box estará automaticamente fechado para 

entrada e saída de karts. A abertura do box acontecerá depois de uma volta 

completada. 

 

Artigo 14º - Equipamentos 

 

Os karts utilizados no evento são de propriedade da JLM, e apenas a ela cabe 

a manutenção dos mesmos. Por medidas de segurança, não será permitido o 

piloto religar o próprio kart. 

 

Poderão ocorrer casos de quebra e/ou disparidade de tempos no desempenho 

dos karts e quanto a isso não serão aceitas reclamações. 

 

Os karts que sofrerem avarias ou necessidades de manutenção serão 

substituídos ou reparados e o retorno deles a pista é uma decisão da equipe técnica 

da JLM. 

 

Artigo 15º - Penalizações 

 

As penalizações de pista serão de responsabilidade dos comissários 

desportivos. Além de todas as penalizações já previstas neste regulamento, 

algumas outras situações devem ser levadas em consideração: 



 

 

Não será permitido um kart empurrar outro, independente da 

categoria de peso e equipe. Se for constatado que uma equipe estiver 

empurrando outra equipe, de forma a beneficiar a equipe que está sendo 

empurrada, as duas equipes serão desclassificadas. 

 

Qualquer piloto que desrespeitar limites da pista, especialmente da curva 1 

(Curva S), será punido com 10 segundos em cada passada. 

 

Advertência não significa penalização, apenas advertência. Na reincidência, 

advertência passa a ser penalização e serão mostradas às equipes pelo diretor de 

prova pelas bandeiras e placas. 

 

Não serão admitidas atitudes anti desportivas de nenhuma natureza, 

agressões verbais, gestos ofensivos e similares. De acordo com a gravidade 

da situação, as equipes poderão receber advertência ou penalizações de 1 

(uma), 3 (três), 5 (cinco) voltas ou a desclassificação da prova. 

 

Em caso de desclassificação o piloto deverá deixar a prova imediatamente 

após receber a bandeira preta. 

 

Artigo 16º - Síntese das Penalizações 

Item Descrição Penalização 

1 Perda de lastro próprio na pista 1 (uma) volta 

2 
Pesagem abaixo do mínimo 

estipulado na troca de piloto 

1 (uma) volta e na reincidência, 

desclassificação 

3 
Auxiliar da equipe empurrar na 

largada 
2 (duas) voltas 

4 

Não cumprir os 5 minutos em cada 

parada obrigatória (Ex: dentro de 

"x" paradas, no mínimo 3 devem 

ser de 5 minutos) 

1 (uma) volta para cada e até 15 

segundos que faltaram para 

completar o tempo regulamentar.Ex: 

4min e 30seg, penalização de 2 

voltas. Passagem pelo sensor aos 4 

min e 50 segundos, penalização de 1 

volta. 

5 
Ao entrar no box e o piloto levantar 

do kart sem a autorização do fiscal 
1 (uma) volta 



 

 

6 

Entrar no box antes da primeira 

volta sem pane mecânica 

comprovada 

1 (uma) volta 

7 
Parar na pista ou andar lentamente 

sem pane mecânica 

3 (três) voltas e na reincidência, 

desclassificação 

8 Pane seca 1 (uma) volta 

9 
Entrada de box sendo empurrado 

por outro kart 
3 (três) voltas para ambas equipes 

10 

Uso de equipamento eletrônico 

para comunicação entre 

equipe/piloto/box/parque fechado 

Bandeira preta 

11 
Vir para o box a pé, sem percorrer 

o caminho da entrada até o posto 
1 (uma) volta 

12 
Passar a pé com o sensor por baixo 

do pórtico de chegada  
2 (duas) voltas 

13 
Desrespeitar o limite de pista na 

curva do S 
10 Segundos em cada passada 

14 Cortar pista 1 (uma) volta por corte 

15 Advertência dos fiscais 
Sujeito a penalização pela direção de 

prova conforme infração 

16 
Não cumprir as 4 paradas 

obrigatórias por kart 
Desclassificação do kart 

17 

Fazer jogo de equipe provocando 

batidas para “abrir” caminho 

paraoutro kart da equipe ou 

atitudes antidesportivas graves 

Desclassificação do kart ou de todos 

os karts da equipe conforme decisão 

da direção de prova. 

18 

Perda de equipamentos em pista 

como Capacete, Luvas, Calçado, 

Protetor de costela e Colar cervical 

Indicação imediata do diretor de 

prova para entrada aos Boxes 

19 

Jogo de (entre) equipe(s) no 

processo classificatório, como 

aguardar em pista para utilização 

de vácuo. 

Desclassificação do kart ou de todos 

os karts da equipe conforme decisão 

da direção de prova. 

20 

Dificultar a ultrapassagem após 

3h30min de prova, sob bandeira 

azul 

Desclassificação do kart ou de todos 

os karts da equipe conforme decisão 

da direção de prova. 



 

 

Artigo 17º - Cronograma 

 

JUNHO – Treino na frota JLM – (a confirmar) 

 

QUARTA FEIRA 09/09 

 

20:30 h – SORTEIO BOX/GRID ao vivo na rede social da CKA 

 

SEXTA FEIRA 11/09 

 

18:00 h – 19:30 h – TREINOS LIVRES  

 

SABADO 12/09 

 

09:00 h - Credenciamento 

 

10:00h – Qualify com volta lançada 

 

11:00 h - Briefing e sorteio dos karts 

 

11:40 h - Foto oficial do evento 

 

12:00 h - Largada 

 

16:00 h - TEMPO LIMITE DE PROVA4H + 1 VOLTA 

 

16:40 h - Premiação 

 

17:00 h - Confraternização 

 

Artigo 18º Premiação 

 

1. Troféus com a qualidade CKA do 1º ao 5º lugares para categoria Leves e 

Pesados; 

2. Inclusão do nome da equipe no Troféu Itinerante denominado “TOP TEAMS 

ENDURANCE CKA”; 



 

 

3. 1 (um) macacão personalizado CKA da marca TS SPORTS para cada equipe 

campeã; 

4. Curso de VELOCE para cada membro da equipe campeã na categoria Leves e 

Pesados a ser realizado no VELOCE DAY CKA. 

 

Artigo 19º - Casos omissos 

 

Qualquer ocorrência que não esteja prevista neste regulamento, será avaliada e 

julgada pelos Comissários Desportivos juntamente com a equipe do Velopark, sendo 

esta decisão considerada final e indiscutível. O piloto ao se inscrever atesta estar 

ciente que concorda com as regras e procedimentos definidos nos termos deste 

regulamento. 
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