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REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA 
 

ART Nº 1 – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA PROVA 

Nome das Provas: 

- CAMPEONATO GAÚCHO DE KART 2020 
- CAMPEONATO GAÚCHO DE KART INDOOR 2020 

Serão organizados dentro do escopo das prescrições do Código Desportivo 

Internacional (CDI), do Código Desportivo do Automobilismo (CDA), dos 

Regulamentos Desportivo e Técnico das categorias, adendos e do presente 

Regulamento Particular. 
 

Autoridade Desportiva Estadual: 

Federação Gaúcha de Automobilismo 

Presidente: Carlos Alberto R. de Deus 

Rua Comendador Azevedo, 440/01 – Floresta – Porto Alegre – RS 

Fone: (51) 3224-4808 – E-mail: fga@fgars.org 
 

Promotor/Local das provas: 

Techspeed Racing Equipment 

Kartódromo Internacional do Velopark 

 Comprimento         : 1517 metros 

 Sentido de direção  : anti-horário 

 Largura da pista  : 10 a 12 metros 

 

ART Nº 2 – PLANO DE CONTINGÊNCIA VELOPARK / MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

PLANO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E OUTRAS SÍNDROMES GRIPAIS A SEREM ADOTADAS EM 

COMPETIÇÕES. 
 
Modo de operação GERAL: 

- Atividade em pista 100% ao ar livre. 
- Atividades esportivas a céu aberto. 

- Horários Reduzidos. 
Monitoramento de temperatura corporal: 
- Medição da temperatura de todos via termômetro digital infravermelho nos 

portões de entrada. 
- Permitida a entrada nas dependências do autódromo/kartódromo somente 

vestindo máscara e com a prévia aferic ̧ão de temperatura por método digital por 
infravermelho. Considera-se a temperatura de corte máximo no valor de 37,4º C.  

Acessos: 
Nos dias de competic ̧ão, serão criados circuitos de acesso diferenciados para 

pilotos, equipes e outros de forma a evitar o contato. Estes trajetos estarão 
sinalizados e com fluxo único de entrada e saída, para que não haja cruzamentos 
entre os diferentes grupos envolvidos.  

 

mailto:fga@fgars.org
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Descrição dos grupos envolvidos  

- Apenas os competidores inscritos previamente, no máximo 2 mecânicos por 
piloto, equipe de organização do autódromo/kartódromo, equipe médica, 

sinalização de pista, resgate, bombeiros e comissários membros da Confederação 
Brasileira e Federação Gaúcha de Automobilismo.  

- Não permitir a presença de acompanhamento aos competidores.  
- Cada equipe nomeará um representante administrativo que será responsável pela 

fiscalizac ̧ão do cumprimento das medidas de controle sanitário relacionadas aos 
trabalhadores do espaç ̧o externo ao gramado/quadra/pista.  

- Informar aos competidores e trabalhadores sobre as regras de funcionamento 
autorizadas e as instruc ̧ões sanitárias adotadas.  

- Será mantido o sistema de trabalho remoto para os trabalhadores dos setores 
administrativos.  

Medidas de distanciamento físico, de higiene ambiental e pessoal: 
- Máscara (equipe e esportistas): O uso de máscara é obrigatório para todas as 
pessoas que entrarem na praça esportiva. Mesmo com máscara, será necessário 

manter a etiqueta respiratória. 
- Somente será aceita a entrada na portaria do piloto e equipe que estiverem 

previamente inscritos com seu nome e dados na lista da competição. 
- As equipes de portaria, higienização e limpeza terão de usar máscara de proteção 
de acrílico (face shield) e máscara. 

- Higienização: Uso de álcool gel 70% afixados em locais de fácil acesso. Kit 
completo nos banheiros (álcool gel 70%, sabonete líquido e toalhas de papel não 

reciclado). 
- Instrução e orientação de higiene e de etiqueta respiratória para colaboradores e 

usuários. 
- Equipes internas estão treinadas para fazer a higienização e a limpeza das 
superfícies a cada 30 minutos.  Desinfecc ̧ão com álcool 70% ou sanitizantes de 

efeito similar dos utensílios, superfícies e equipamentos, mac ̧anetas, mesas, 
corrimãos, interruptores, sanitários, boxes etc. 

- Distanciamento entre pessoas: Mínimo de 2 metros entre pessoas. 
- Retirada de todas mesas e bancos externos, arquibancadas interditadas. 

- EPIs obrigatórios: Disponibilização de EPIs à equipe de trabalho. 
- Fiscalização: Teremos brigadistas para realizar a fiscalização de todos esses itens 

durante os treinos. 
- Será divulgado, em local visível, as informac ̧ões de prevenção à COVID-19 

estabelecidas pelo Governo do Estado e do Município, propiciando aos competidores 
e aos trabalhadores o conhecimento das normativas que devem ser cumpridas.  
- Não permitir que os atletas e equipes, quando utilizarem uniformes, retornem às 

suas casas com suas roupas de trabalho.  
- Serão realizados diariamente procedimentos que garantam a higienizac ̧ão do 

ambiente, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a finalidade.  
- Será mantido os lavatórios dos sanitários providos de sabonete líquido ou 

espuma, toalha descartável, álcool 70% ou preparac ̧ões antissépticas de efeito 
similar e lixeiras com tampa de acionamento automático, mantendo sempre 

ventilados. 
- O acesso à pista (onde ocorrem as competic ̧ões) será totalmente limitado.  
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- Não será permitida a entrada de imprensa ao menos que integrantes das 

emissoras detentoras da transmissão. Será definido o local exato do 
posicionamento de cada profissional em pista. Entrevistas deverão ser realizadas 

nos formatos remotos.  
 
Estratégias de triagem, detecção, monitoramento e testagem utilizadas  

- Barreira de Triagem de medição de temperatura e sanitização: 
Nas competições nacionais serão exigidos os testes de COVID PCR para todos que 

necessitarem ingressar ao autódromo. Para competições regionais será exigido o 
teste rápido, feito por empresa contratada pelo autódromo/kartódromo, após a 

medição de temperatura. 
Responsável técnico: Médicos responsáveis Norberto Martins -  CRM 26026 / 

Felipe Azambuja – CRM 33780 
- Caberá ao médico responsável a orientac ̧ão das medidas sanitárias protetivas aos 

competidores durante a competição, antes e após a corrida. 
Se houver qualquer suspeita ou sintoma sugestivo para a COVID-19, o piloto ou 
trabalhador será afastado imediatamente e orientado a buscar atendimento médico. 

- Serão notificados imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e 
confirmados de COVID-19, bem como todos os casos de afastamento, à Vigilância 

em Saúde do Município. 
 
Proibição de público 

- Não será permitida a presença de público  
- Permitir, nos dias de competic ̧ão, somente acesso ao local e às suas 

dependências, dos pilotos, equipes, trabalhadores diretamente envolvidos no 
evento e em número reduzido ao mínimo necessário, sem comprometimento de 

ordem organizacional, administrativa e de seguranc ̧a.  
 

Alimentação e estacionamentos 
- Não será permitida nenhum tipo de alimentação coletiva, a realizac ̧ão de todo e 

qualquer comércio ambulante, assim como o funcionamento de estacionamentos 
particulares.  

- Está proibida a montagem de cozinhas, a manipulação de alimentos dentro do 
Autódromo/Kartódromo, por parte das equipes e participantes da corrida. Está 
proibida a montagem de refeitórios que gerem aglomeração de duas ou mais 

pessoas, por parte das equipes e participantes da corrida.  A alimentação dos 
profissionais envolvidos com a corrida, deverá ser fornecida por empresa habilitada, 

através de marmitex individuais, com utensílios descartáveis e esterilizados, 
através da promotora da Corrida.  
 

“O Velopark está à disposição do município de Nova Santa Rita, para colaborar e 
apoiar, da forma mais adequada no retorno das atividades esportivas, lembrando 

sempre da preservação da saúde e da segurança de todos os envolvidos em 
primeiro lugar. Estamos desde o mês de dezembro sem faturamento proveniente 
de competições, necessitamos desta reabertura gradual para nos mantermos 

abertos, gerando empregos e movimentando a economia do segmento.” 
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ART Nº 3 - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E OPERACIONAIS 

 Combustível: FORNECIDO PELO PILOTO PARA TODAS AS CATEGORIAS, 

nas especificações do regulamento do campeonato. 

INSCRIÇÕES / LACRAÇÃO DE PNEUS / QUADRO DE AVISOS / ”BRIEFING” 

 Inscrições: Secretaria de provas, conforme cronograma 

 Quadro de avisos: Secretaria de Provas 

 Briefing: Distribuído em formato eletrônico 

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: No Parque fechado, após classificatório e provas. 
 

ART Nº 4 – LINHA DE COMANDO / ”POLE POSITION”: 

A linha de Largada / Chegada / abertura e fechamento de volta, é a linha 

quadriculada, pintada na pista defronte a torre de direção de prova. Em todas as 

largadas o “Pole Position” alinhará na posição nº 01 do grid de largada e os demais 

consecutivamente. 
 

ART Nº 5 - TREINO CLASSIFICATÓRIOS: Serão realizados de acordo com 

regulamento das categorias e conforme horário a seguir.  
 

ART Nº 6 - DURAÇÃO DAS PROVAS: Três baterias classificatórias de 15 minutos e 

uma bateria final para as categorias INDOOR; duas baterias de 8 voltas e uma de 12 

voltas para as categorias MIRIM/CADETE; duas baterias de 10 voltas e uma de 15 

voltas para a categoria SUPER F4; e duas baterias de 10 voltas e uma de 18 voltas 

para as demais categorias. 
 

ART Nº 7 - LARGADA / RELARGADA:  

Largada - Conforme RNK.  
 

ART Nº 8 - INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
a) Após a tomada de tempos e a prova os karts deverão ser levados imediatamente 

ao Parque Fechado, sob pena de desclassificação, onde ficarão até a liberação do 
Comissário Técnico. Não será permitida a presença de qualquer pessoa no Parque 

Fechado, com exceção do piloto e de um mecânico, este quando chamado.  
 
b) A entrega dos troféus será feita no pódio nos horários previstos neste 

Regulamento, ocasião em que os pilotos deverão estar vestidos com macacão de 
competição.  

 
c) É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas na área dos boxes.  
 

d) Ao organizador da prova fica reservado o direito de recusar ou cancelar qualquer 
inscrição, sem declinar o motivo, que será comunicado exclusivamente às 

Autoridades da prova.  
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e) Toda falta disciplinar ou desrespeito aos Oficiais e Agentes de Competição, de 

parte de pilotos, membros de sua equipe e familiares e amigos, será passível de 
punição, a critério dos Comissários Desportivos.  

 

f) Todos os pilotos, seja nos treinos livres e oficiais, tomada de tempos e provas, 

deverão estar vestidos de sua indumentária completa. 

 

ART Nº 9 – AUTORIDADES:  

 

Comissários Desportivos : Antonio Carlos Gomes  (FGA) 

: André De David   (FGA) 

    : Maurício Pereira   (CLUBE) 

Diretor de Provas  : Bruno Barônio   (CLUBE) 

Diretor Adjunto  : Luciano da Silva Xavier  (CLUBE) 

Comissário Técnico  : Antonio Valim   (CLUBE) 

Secretaria de prova    : Débora Ribeiro Silveira  (CLUBE) 

Equipe de sinalização : Velopark 

Cronometragem  : Fastcrono Cronometragem 

Equipe de segurança : ALFASEG 

Médico responsável : Norberto Martins – CRM 26026 

: Felipe Azambuja – CRM 33780 
Serviço Médico  : B. F. Resgate e Atendimento Médico Ltda. 
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 
(Sujeita a alterações) 

SEXTA-FEIRA - 23/10/2020 

08:00 às 17:00 

INSCRIÇÕES | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS                       

ALOCAÇÃO DAS EQUIPES | SORTEIO E MONTAGEM DE PNEUS 

TREINOS POR GRUPOS DE CATEGORIAS | EXTRA OFICIAIS 

SÁBADO - 24/10/2020  

07:00 ABERTURA DOS PORTÕES 

07:30 SORTEIO DE MOTORES: MIRIM | CADETE | F4 APA | F4 LIGHT 

08:00 às 08:10 TREINO - SUPER F4 

08:13 às 08:23 TREINO - MIRIM e CADETE 

08:25 às 08:35 TREINO - FÓRMULA 4 APA 

08:37 às 08:47 TREINO - FÓRMULA 4 LIGHT 

09:00 às 09:10 TREINO - FÓRMULA 125cc - JÚNIOR|GRADUADOS|SÊNIOR|SUPER SÊNIOR 

09:12 às 09:19 TOMADA DE TEMPO - SUPER F4 

09:31 às 09:38 TOMADA DE TEMPO - MIRIM e CADETE 

09:40 às 09:47 TOMADA DE TEMPO - FÓRMULA 4 APA 

10:00 às 10:07 TOMADA DE TEMPO - FÓRMULA 4 LIGHT 

10:10 às 10:17 TOMADA DE TEMPO - FÓRMULA 125cc 

10:20 às 10:35 1ª BATERIA - SUPER F4 

10:40 às 10:55 1ª BATERIA - PMK | PCK 

11:00 as 11:15 1ª BATERIA - FÓRMULA 4 APA 

11:35 às 11:50 1ª BATERIA - FÓRMULA 4 LIGHT 

11:55 às 12:10 1ª BATERIA - FÓRMULA 125cc 

12:15 às 13:00 INTERVALO | ALMOÇO 

13:00 às 13:15 1ª BATERIA - GRADUADOS | INDOOR 

13:20 às 13:35 2ª BATERIA - SUPER F4 

13:40 às 13:55 1ª BATERIA - MASTER | INDOOR 

14:00 às 14:15 2ª BATERIA - MIRIM e CADETE 

14:20 às 14:35 1ª BATERIA - SÊNIOR | INDOOR 

14:40 às 14:55 2ª BATERIA - FÓRMULA 4 APA 

15:00 às 15:15 2ª BATERIA - GRADUADOS | INDOOR 

15:20 às 15:35 2ª BATERIA - FÓRMULA 4 LIGHT 

15:40 às 15:55 2ª BATERIA - MASTER | INDOOR 

16:00 às 16:15 2ª BATERIA - FÓRMULA 125cc 

16:20 às 16:35 2ª BATERIA - SÊNIOR | INDOOR 

18:00 ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
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DOMINGO - 25/10/2020 

07:00 ABERTURA DOS PORTÕES 

08:00 RESSORTEIO DE MOTORES: MIRIM | CADETE | F4 LIGHT | F4 APA 

08:00 às 08:15 PRÉ FINAL - GRADUADOS | INDOOR 

08:20 às 08:27 WARM-UP - SUPER F4 

08:30 às 08:37 WARM-UP - MIRIM e CADETE 

08:45 às 09:00 PRÉ FINAL - MASTER | INDOOR 

09:05 às 09:12 WARM-UP - FÓRMULA 4 APA 

09:15 às 09:22 WARM-UP - FÓRMULA 4 LIGHT 

09:30 às 09:45 PRÉ FINAL - SÊNIOR | INDOOR 

10:50 às 10:57 WARM-UP - FÓRMULA 125cc - JÚNIOR|GRADUADOS|SÊNIOR|SUPER SÊNIOR 

11:00 às 11:15 FINAL | SUPER F4 

11:20 às 11:45 TOMADA + FINAL - GRADUADOS | INDOOR 

11:45 às 12:00 PÓDIO | CATEGORIAS SUPER F4 | INDOOR GRADUADOS 

12:00 às 13:00 INTERVALO DE ALMOÇO 

13:00 às 13:15 FINAL - MIRIM e CADETE 

13:20 às 13:45 TOMADA + FINAL MASTER | INDOOR 

13:50 às 14:10 FINAL - FÓRMULA 4 APA 

14:15 às 14:30 PÓDIO | CATEGORIAS MIRIM | CADETE | INDOOR MASTER | F4 APA 

14:30 às 14:55 TOMADA + FINAL - SÊNIOR | INDOOR 

15:00 às 15:20 FINAL - FÓRMULA 4 LIGHT 

15:25 às 15:45 FINAL - FÓRMULA 125cc 

16:00 PÓDIO | CATEGORIAS INDOOR SÊNIOR | F4 LIGHT | FÓRMULA 125cc 

17:00 ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
 


