REGULAMENTO TEMPORADA 2020
1. INSCRIÇÃO
Serão considerados inscritos no campeonato os pilotos que realizarem o preenchimento
completo da ficha de inscrição, disponível no site no seguinte endereço:
http://www.lampiaoracing.com.br/Campeonato/Inscricao?Ano=2020 e efetuarem o
pagamento da taxa, conforme item 1.2.1 do regulamento.
ATENÇÃO: EM CASO DE DESISTÊNCIA, O VALOR PAGO NA INSCRIÇÃO NÃO SERÁ
DEVOLVIDO.
1.1 – Poderão inscrever-se pessoas de todos os sexos e com mais de 13 anos de idade

(menores de 18 anos, somente mediante aprovação e presença do responsável para
assinatura do termo de responsabilidade junto aos kartódromos no momento das etapas).
1.2 – Os valores serão divididos em inscrição e etapa, sendo:
1.2.1 – Taxa de inscrição: valor de

R$ 100,00 (cem reais) – Cada piloto terá direito a 1

(uma) camiseta da Lampião Racing personalizada;
1.2.2 – Taxa por etapa:

R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais) para o KART 13 HP (Kartódromo Internacional
Granja Viana e Kartódromo Ayrton Senna – Interlagos)
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o SUPER KART 15 HP (Kartódromo Internacional
San Marino – Paulínia).
1.3 – Caso algum piloto tenha benefícios financeiros (descontos, permutas, etc.) junto aos

kartódromos, estes benefícios NÃO PODERÃO ser utilizados nas etapas do campeonato.
1.4 – As vagas para as categorias serão preenchidas de acordo com a ordem de pagamento

da taxa de inscrição. O evento contará com duas categorias (LIGHT e GRADUADOS), com
número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) pilotos por categoria.

2. PAGAMENTOS
Caso o piloto que confirmou presença não possa comparecer, o mesmo deverá avisar com
pelo menos 1 (um) dia de antecedência para garantir que seu pagamento fique de crédito
para a próxima etapa, desde que, tenhamos o número mínimo de pilotos em pista (por
categoria), acordado previamente com o kartódromo.
ATENÇÃO: Para garantir a participação na etapa, o piloto deverá pagar o boleto (sem custo
adicional), ou efetuar a transferência bancária em até 8 (oito) dias antes da etapa. O prazo
sendo ultrapassado haverá um acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) no pagamento até um
dia antes da corrida.
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3. CALENDÁRIO
O campeonato RENTAL será disputado em 10 (dez) etapas, de Fevereiro à Novembro + uma
etapa dos “CAMPEÕES”, com os 10 (dez) melhores de cada categoria, sendo realizada em
Dezembro.
3.1 – As etapas com data, hora e local, estarão disponíveis no site conforme endereço:

http://www.lampiaoracing.com.br/Campeonato/Calendario?Ano=2020, também será
enviado pelo grupo de WhatsApp e publicado nas redes sociais (Facebook e Instagram) da
Lampião Racing.
4. BRIEFING
Será obrigatório a TODOS os pilotos, de todas as categorias e será controlado por lista que
comprove a participação e pesagem de cada piloto, com o uso OBRIGATÓRIO da camisa do
campeonato 2020.
4.1 – Os pilotos só estarão autorizados a se posicionarem nos karts após o término do

briefing, pesagem e sorteio dos karts.
5. CATEGORIAS
Teremos duas categorias, sendo:
5.1 – LIGHT: Para pilotos novatos ou com pouca experiência no kart;
5.2 – GRADUADOS: Para pilotos com experiência média ou avançada.

6. GRID
A formação do grid, para ambas as categorias, será realizada da seguinte forma:
6.1 – Apenas a PRIMEIRA etapa do campeonato será com tomada de tempo (5 minutos) +

prova (20 minutos), com largada lado a lado nas marcações de solo e ao apagar as luzes
vermelhas ou liberação através da bandeira verde “sujeito a alterações (fila indiana) com
aviso prévio no momento do briefing”.
6.2 – As demais formações de grid das etapas do campeonato acontecerão de acordo ao
resultado da última etapa disputada (inversão de todo o grid de acordo com o resultado da
etapa anterior). O piloto faltante na etapa anterior irá largar da última posição do grid
(havendo mais de um, haverá sorteio para definir as posições de ambos).
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7. TROCA DE KART
Os pilotos do campeonato terão direito a trocas de kart, entretanto, caso ocorra durante a
tomada de tempo da (1ª etapa), o piloto será obrigado a largar dos boxes. Nas demais
etapas, a troca ocorrerá durante o reconhecimento de pista (2 voltas) ou durante a prova
devido ao fato de não haver tomada de tempo e o número de trocas será ilimitado. Caso
ocorra durante o reconhecimento de pista, o piloto que efetuar a troca largará dos boxes.
8. LASTRO
Haverá pesagem em todas as etapas do campeonato, o peso final do piloto com os devidos
equipamentos (macacão, luvas, sapatilhas, protetor de costelas, de pescoço/cervical e
capacete) deverá ser de 90 Kg (sem tolerância para menos na balança oficial do evento).
Será permitido o uso de pesos próprios para compensação do peso final. Ao final de cada
etapa poderão ser sorteados alguns pilotos para conferência do lastro (havendo
irregularidades, o piloto estará desqualificado da prova).

9. PONTUAÇÃO
Os 30 primeiros lugares serão pontuados, conforme tabela abaixo:
POSIÇÃO

PONTUAÇÃO

POSIÇÃO

PONTUAÇÃO

1º COLOCADO
2º COLOCADO
3º COLOCADO
4º COLOCADO
5º COLOCADO
6º COLOCADO
7º COLOCADO
8º COLOCADO
9º COLOCADO
10º COLOCADO
11º COLOCADO
12º COLOCADO
13º COLOCADO
14º COLOCADO
15º COLOCADO

34 pontos
31 pontos
29 pontos
27 pontos
26 pontos
25 pontos
24 pontos
23 pontos
22 pontos
21 pontos
20 pontos
19 pontos
18 pontos
17 pontos
16 pontos

16º COLOCADO
17º COLOCADO
18º COLOCADO
19º COLOCADO
20º COLOCADO
21º COLOCADO
22º COLOCADO
23º COLOCADO
24º COLOCADO
25º COLOCADO
26º COLOCADO
27º COLOCADO
28º COLOCADO
29º COLOCADO
30º COLOCADO

15 pontos
14 pontos
13 pontos
12 pontos
11 pontos
10 pontos
9 pontos
8 pontos
7 pontos
6 pontos
5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto

9.1 – A melhor volta valerá 1 (um) ponto adicional ao piloto;
9.2 – Após as 10 (dez) etapas do campeonato, será descartado 1 (um) resultado de cada

piloto, sendo: a pior colocação ou falta na etapa (pontuação zerada), se for o caso;
9.3 – O piloto NÃO PODERÁ descartar uma etapa em que receber advertência ou for
desclassificado.
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10. PONTOS DE BONIFICAÇÃO
Ao final do campeonato, serão realizadas DUAS bonificações aos pilotos do campeonato, sendo:
10.1 – Serão bonificados com 5 (cinco) pontos os pilotos que participarem de todas as

etapas da temporada;
10.2 – Serão bonificados com 5 (cinco) pontos os pilotos que não receberem advertência ou
desclassificação durante todo o campeonato.
11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º - Número de vitórias;
2º - Número de segundos lugares;
3º - Número de terceiros lugares, e assim sucessivamente até o 30º lugar;
4º - Número de participações na temporada vigente;
5º - Não ter advertências ou desclassificações.

12. PREMIAÇÕES (ETAPAS)
12.1 – TROFÉUS: 6 primeiros de cada bateria;
12.2 – MEDALHAS: 7º ao 10º colocado de cada bateria + melhor volta;
12.3 – SORTEIOS: itens personalizados da Lampião Racing e/ou de seus patrocinadores.

13. PREMIAÇÕES (CAMPEONATO)
13.1 – TROFÉUS: 10 melhores de cada categoria (Light e Graduados), que serão entregues

na festa de encerramento (Etapa dos campeões).
14. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
Caso alguma etapa não atinja o limite mínimo exigido dos pagantes com 1 (uma) semana de
antecedência, a realização da etapa estará sujeita a cancelamento e os valores pagos
ficarão de crédito para as próximas etapas do campeonato.
15. CAMISETA
Será entregue na 1ª etapa do campeonato e deverá ser de uso OBRIGATÓRIO em todas as
etapas.
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Os pilotos inscritos no campeonato conhecem o regulamento e concordam com
TODOS os itens acima. Quaisquer outras dúvidas ou itens que não estiverem
previstos neste regulamento, serão resolvidos pelos organizadores da
Lampião Racing Kart Team.

PILOTO,
DESEJAMOS QUE VOCÊ TENHA UMA

EXCELENTE TEMPORADA !!!
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