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1º Adendo ao Regulamento do Campeonato TOTAL KART – 2020 

AGOSTO/2020 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. A Comissão Organizadora do Campeonato TOTAL KART vem, por este Adendo, alterar parcial 

e temporariamente o Regulamento publicado em janeiro de 2020, que passa a viger sob os 

termos e condições aqui transcritos. 

Das Confraternizações 

1.2. Para o ano de 2020, o item “3.9” do Regulamento passa a ter o seguinte texto: 

 

“3.9. Excepcionalmente no ano de 2020, será realizada apenas 01 (uma) confraternização pelo 

Campeonato TOTAL KART, a qual coincidirá com a última etapa do Campeonato. 

3.9.1. [REVOGADO]; 

3.9.2. [REVOGADO].” 

Das Etapas do Campeonato – Procedimentos 

1.3. Fica inserido o item “4.14.1” ao Regulamento, com o seguinte texto: 

 

“4.14.1. A realização do sorteio também poderá ser feita via ‘live’ a ser previamente agendada e/ou por 

meio de gravação de vídeo previamente divulgado em, pelo menos, um dos Veículos de Divulgação 

Oficiais do Campeonato, com o fim de dar maior dinâmica ao procedimento para a Comissão 

Organizadora.” 

Do Grid de Largada 

1.4. O item “4.40” do Regulamento passa a ter o seguinte texto: 

 

“4.40. Excepcionalmente no ano de 2020, em que poderão ser realizadas ‘rodadas duplas’, ou seja, 

serem agendadas duas etapas para uma mesma data, o Grid de Largada será formado da seguinte 

forma: 

4.40.1. Para a primeira etapa do dia: de acordo com a tabela classificatória, invertendo-se a ordem de 

pilotos, logo, o primeiro colocado da tabela classificatória largará em último, e assim sucessivamente, 

obedecidos os demais critérios deste Regulamento. 

4.40.2. Para a segunda etapa do dia: de acordo com o resultado da primeira etapa realizada naquele 

mesmo dia, logo, o primeiro colocado da etapa anterior largará em último, e assim sucessivamente, 

obedecidos os demais critérios deste Regulamento.” 

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2.1. Ficam inalterados os demais itens do Regulamento do Campeonato TOTAL KART. 
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Belo Horizonte, 02 de agosto de 2020. 

 

__________________________________ 
Rogério Malaguti 

Gerente de Comunicação e Assessor Técnico 

__________________________________ 
Demerson Guilherme 

Secretário e Gerente de Tecnologia 
 
 

______________________________________ 
Roberto Veloso 

Presidente  
 

 


