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1º Adendo ao Regulamento do Campeonato TOTAL KART – 2019 

MAIO/2019 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

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

parcialmente o Regulamento publicado em janeiro de 2019, que passa a viger sob os termos 

e condições aqui transcritos. 

Da Comissão Organizadora 

1.2. Fica alterado o item “2.4” do Regulamento, neste cenário, a Comissão Organizadora do 

Campeonato TOTAL KART passará a ser composta pelos seguintes membros, dotados das 

respectivas funções: 

1.2.1. Presidente: Roberto Veloso. 

1.2.2. [revogado] 

1.2.3. Secretário: Demerson Guilherme. 

1.2.4. Gerente de Tecnologia e Comunicação: Rogério Malaguti. 

1.2.5. Assessor Técnico: Leonardo Haiduck. 

Do Grid de Largada 

1.3. O item “4.42” do Regulamento passa a ter o seguinte texto:  

 

“4.42. Em ambos os tipos de largada, o(a) piloto poderá realizar ultrapassagens tão logo seja data 

a bandeirada inicial da etapa”. 

 

1.4. Ficam revogados os itens “4.42.1”, “4.42.2” e “4.43” deste título. 

Da Pontuação 

1.5. Utilizando-se das disposições contidas no item “4.45” do Regulamento, a Comissão 

Organizadora altera o item “4.44”, logo, a pontuação das etapas passará, a partir da 1ª etapa 

Pós-Seletiva do Campeonato, a ser distribuída conforme quadro a seguir: 

Posição Pontuação 

1º 25 

2º 23 

3º 22 

4º 21 

5º 20 

6º 19 

7º 18 

8º 17 

9º 16 

10º 15 

11º 14 

12º 13 

13º 12 

14º 11 
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15º 10 

16º 09 

17º 08 

18º 07 

19º 06 

20º 05 

21º 04 

22º 03 

23º 02 

24º 01 

 

Das Punições 

1.6. Os itens deste título, abaixo destacados, passam a conter as seguintes disposições: 

 

“4.60. Compete à Direção de Prova o registro de qualquer ato passível de punição, previsto neste 

Regulamento, bem como a aplicação das seguintes punições ao(à) piloto, dependendo da 

gravidade do caso: 

4.60.1. Advertência, sinalizada através da demonstração de uma placa amarela acompanhada 

do número do kart infrator; 

4.60.2. Acréscimo de 10 (dez) segundos ao tempo total de prova do(a) piloto infrator, sinalizada 

através da demonstração de bandeira preta e branca acompanhada do número 

do kart infrator; 

4.60.3. Sujeitar o(a) piloto à posição imediatamente seguinte a que o(a) piloto prejudicado(a) 

tenha finalizado a etapa; 

4.60.4. Desclassificação de uma etapa, sinalizada através da demonstração de bandeira 

preta acompanhada do número do kart infrator. 

(...) 

4.63. O(A) piloto não poderá “empurrar” o kart à sua frente, sob pena de ser punido pela 

Direção de Prova com o acréscimo de 10 (dez) segundos ao tempo total de prova 

(bandeira preta e branca). 

4.64. A advertência não acarreta ao(à) piloto perda de pontos e/ou acréscimo de tempo, contudo, a 

segunda advertência sofrida em uma mesma etapa será convertida na punição de 

acréscimo de 10 (dez) segundos ao tempo total de prova (bandeira preta e branca). 

4.65. O(A) piloto reincidente, na mesma etapa, na punição de acréscimo de tempo aplicada pela 

Direção de Prova (bandeira preta e branca), será automaticamente desclassificado 

daquela etapa (bandeira preta).” 

 

1.7. Ficam revogados os itens “4.65.1”, “4.65.1.1”, “4.65.1.2” e “4.65.1.3” deste título. 

Outras Condições Específicas para a Corrida do Milhão 

1.8. O item “5.17” passa a conter o seguinte texto:  

 

“5.17. No curso da Corrida do Milhão, a punição de “acréscimo de 10 (dez) segundos ao tempo 

total de prova do(a) piloto infrator”, aplicável pela Direção de Prova, será dobrada, logo, serão 

20 (vinte) segundos acrescidos ao tempo total de prova do piloto infrator”. 

 

1.9. Ficam revogados os itens “5.18”, “5.18.1”, “5.18.2” e “5.18.3” deste título. 
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2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2.1. Ficam inalterados os demais itens do Regulamento do Campeonato TOTAL KART. 

 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2019. 

 

__________________________________ 

Roberto Veloso 

Presidente 

__________________________________ 

Demerson Guilherme 

Secretário 

 

__________________________________ 

Rogério Malaguti 

Gerente de Tecnologia e Comunicação 

 

__________________________________ 

Leonardo Haiduck 

Assessor Técnico 

 


