
 

 
2º Torneio Rei da Pista KRR 2018 

Data: 25/2/2018 

Local: Rio Kart – Freguesia – Jacarepaguá – Rio de Janeiro 

Vagas: 20 pilotos 

 

A COMPETIÇÃO 

- O Torneio Rei da Pista será disputado da seguinte forma: 

 

Fase classificatória: 20 (vinte) pilotos serão divididos em duas chaves de 10 (dez) pilotos cada. Cada 

chave será composta de duas corridas de 20 minutos.  

 

Nesta fase, a primeira corrida será composta de fase de classificação de 5 minutos e corrida de 20 

minutos. A segunda corrida terá a largada composta pelo grid invertido do resultado da primeira 

corrida, bem como os karts, e 20 minutos de corrida. 

 

Para efeito de classificação, em caso do número de pilotos: 

a) 10 pilotos por bateria - a pontuação para cada bateria seguirá o padrão da F1, ou seja:  

1)25; 2)18; 3)15; 4) 12; 5)10; 6)8; 7)6; 8)4; 9)2; 10)1.  

 

Critério de desempate: 

1) número de vitórias; e 

2) recebimento de advertências e punições (piloto que tiver menos, leva vantagem) 

 

Os quatro melhores colocados de cada chave estarão automaticamente classificados para a bateria 

FINAL e receberão bonificação de 6, 4, 2 e 1 ponto, respectivamente. 

 



REPESCAGEM 

Os demais pilotos de cada chave que não se classificarem para a final, participarão de uma bateria 

de repescagem, composta de classificação de 5 minutos e 20 minutos de corrida.  

 

FINAL 

A final será composta de uma bateria de 10 a 12 pilotos. Será disputada uma qualificação de 5 

minutos e uma corrida de 20 minutos. 

O piloto que obtiver o maior número de pontos ao final das baterias será considerado o REI DA 

PISTA 2018. 

 

LASTRO 

O peso médio é de 90 quilos, já com equipamento (macacão e capacete). 

Caso o piloto não alcance este peso, usará lastro limitado a 15kg (responsabilidade do piloto). Se o 

piloto não alcançar o peso mínimo de lastro, será obrigado a fazer uma parada técnica diferenciada 

(ver item parada técnica). 

 

PARADA TECNICA 

Em todas as baterias, todos os pilotos serão obrigados a realizar uma parada técnica. 

A parada técnica poderá ser feita após a primeira volta e deverá ser feita até o final da prova. Caso 

o piloto não realize a parada, será automaticamente desclassificado. 

O piloto deverá parar totalmente na área delimitada pela organização. Caso o piloto não pare, será 

obrigado a voltar para a pista e realizar nova parada. 

Se o piloto resolver realizar sua parada e encontrar um piloto parado, deverá aguardar a saída 

deste para realizar a sua parada; 

A parada técnica seguirá o seguinte esquema: 

• Pilotos acima de 90kg: 5 segundos 

• Pilotos de 75kg a 89,99kg : 8 segundos 

• Pilotos de 65 a 74,99kg: 12 segundos 

 



DOS KARTS 

Os karts serão sorteados quando da realização do briefing, inclusive os karts reservas; Na 

repescagem e na final, o sorteio será novamente realizado; 

A troca de karts só será permitida em caso de constatação de problemas técnicos pela equipe do 

kartódromo. Quando da classificação, a troca poderá ser efetuada pelo primeiro kart sorteado para 

reserva e o piloto perde seu tempo, largando em último. 

Durante a corrida, a troca será feita pelo primeiro kart reserva sorteado. 

   

DA INSCRIÇÃO 

- A inscrição está habilitada para pilotos a partir de 18 anos completos e pelo menos 65 kg.  

- A inscrição deverá ser feita através do endereço kartracingrio@gmail.com ou pelo site 

www.krrio.com.br/rei-da-pista-2018 . 

- O valor a ser pago é de 170 reais + 2 latas de leite em pó. Este valor abrange as baterias, bem 

como gastos como troféus, medalhas, premiação e demais gastos de administração. As latas de 

leite em pó serão doadas para instituições de apoio. 

 

DAS PUNIÇÕES 

A direção de prova será soberana para tomar as punições durante da prova. Os critérios serão 

transmitidos quando do briefing com os pilotos. 

Qualquer advertência que seja aplicada, o piloto perderá 1 (um) ponto ao final da bateria por cada 

punição indicada, independentemente de qualquer outra punição que a direção de prova venha a 

aplicar. 

 

DA PREMIAÇÃO 

1º lugar:  1 inscrição para a COPA KRR 2018 + troféu e medalha 

2º lugar: 50% de desconto inscrição para a COPA KRR 2018 + troféu e medalha. 

3º lugar: troféu e medalha. 

 



CRONOGRAMA (Previsão) 

13:00 – Horário limite de chegada 

13:20 – Briefing para esclarecimento sobre aspectos da corrida, pesagem dos pilotos e sorteio dos 

karts 

14:00 – 1a bateria Chave A 

14:30 – 1a bateria Chave B 

15:00 – 2a bateria Chave A 

15:30 – 2a bateria Chave B 

16:10 – Repescagem 

17:00 – Final 

17:45 - Premiação 

 

 

 

 


