
1
“ Este documento é de exclusividade da ABKARTH, clube filiado à FBVA e protegido por 
direitos autorais, não sendo permitida sua reprodução, parcial ou integral”

Regulamento ABKARTH-R.01 rev. 6 de 15/04/2018

ABKARTH- Associação Brasileira de Karts Históricos
Desde 2015 

Filiada à FBVA - Federação Brasileira de Veículos Antigos

                                                                             Conta com apoio      
                                                                    
                       CBA                                                     FASP                          Interlagos Motor Clube         

                                                           



2
“ Este documento é de exclusividade da ABKARTH, clube filiado à FBVA e protegido por 
direitos autorais, não sendo permitida sua reprodução, parcial ou integral”

Indice
Regulamento Organizacional e Desportivo

Capítulo I - Da caracterização de época e categorias dos karts históricos - pag. 3
Artigo 1º -Históricos 
Artigo 2º - Modernos 

Capítulo II - Da certificação de karts Históricos conforme regras da FBVA - pag.4
Artigo 1º - Dos associados 
Artigo 2º - Dos karts eletivos 
Artigo 3º - Da documentação 

Capítulo III - Dos eventos de demonstração dinâmica em pista - pag. 4
Artigo 1º - Da demonstração por “Regularidade” para karts Históricos até 1990
Artigo 2º - Da demonstração por “Velocidade” para karts Históricos até 1990
Artigo 3º - Da demonstração por “Velocidade” para karts de 1991 a 1999, os “FAST 90”
Artigo 4º - Das “Rodas Finas”

Capítulo IV - Das Condições para participação - pag. 4
Artigo 1º - Dos karts Históricos - pag.4
Artigo 2º - Dos karts Modernos FAST 90 - pag. 5

Capítulo V - Da pontuação e premiações - pag.5
Artigo 1º - Dos karts Históricos 
Artigo 2º - Dos karts Modernos FAST 90.

Capítulo VI - Das penalidades ou bonificações-  pag.5
Artigo 1º - Dos karts Históricos pag.5
Artigo 2º - Dos karts Modernos  FAST 90 - pag. 6

Capítulo V- Da pontuação e premiações - pag.6
Artigo 1º - Dos karts Históricos 
Artigo 2º - Dos karts Modernos FAST 90.

Capítulo VI - Das penalidades - pag.6
Artigo 1º - Dos karts Históricos 
Artigo 2º - Dos karts Modernos FAST 90

Capítulo VII - Da segurança - pag.6
Regulamento técnico

Capítulo VIII - Da tabela de pontuação da originalidade para karts Históricos - pag.6

Capítulo IX - Dos requisitos para chassi, motores, partes e peças que compõem um kart Histórico - pag.7
Artigo 1º - Classificação dos karts por idade e categoria 
Artigo 2º - Lista dos karts mais utilizados no Brasil - pag.8
Artigo 3º -  Karts protótipos ou réplicas
Artigo 4º -  Do peso do conjunto
Artigo 5º - Do chassi 
Artigo 6º - Motor - pag.9
Artigo 7º - Do sistema de direção - pag.11
Artigo 8º - Do eixo traseiro
Artigo 9º- Da rodagem

Capítulo X - Dos requisitos para chassi, motores partes e peças que compõem um kart FAST - pag. 12
Artigo 1º - Da lista de karts existentes no Brasil - pag.13
Artigo 2º - Do peso
Artigo 3º - Dos motores
Artigo 4º - Outras partes e peças

Capítulo XI - Dos outros tipos de eventos ou programas - pag.14

Capítulo XII - Dos documentos complementares e de consulta - pag.14



3
“ Este documento é de exclusividade da ABKARTH, clube filiado à FBVA e protegido por 
direitos autorais, não sendo permitida sua reprodução, parcial ou integral”

A ABKARTH é a primeira associação nacional com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, 
certificadora que oferece certificados de originalidade para karts históricos - ¨OK Original Kart¨ 
(o equivalente a placa preta dos automóveis) calendário de eventos nacionais e regionais, 
regulamentos técnicos unificados, exposições, exibições, promoções, encontros e festivais, 
entre outros, brindando com premiações as demonstrações dinâmicas em pista ou 
originalidade dos karts apresentados em seus eventos. Tem como objetivo o congraçamento 
entre seus associados e amigos assim como troca de informações e peças visando sempre a 
originalidade dos karts. O debate sobre o Kart Histórico visa à integração e o estimulo das 
relações interpessoais, devendo ser conduzido com educação, com urbanidade e civilidade.     
O estatuto regimental da associação pode ser verificado pelo documento ABKARTH-R.02. 

Dos objetivos deste regulamento
Orientar, preservar, promover, coordenar, monitorar e regular o kartismo Histórico e suas 
atividades. Estabelecer normas e critérios técnicos para qualificar os karts históricos com 30 ou 
mais anos que se encontram no Brasil, por critérios da” FBVA- Federação Brasileira de Veículos 
Antigos”,  assim como os fabricados ou homologados até 1999. Regulamentar os critérios 
envolvidos na execução de eventos de exposição das relíquias e das regras das demonstrações 
dinâmicas de pista. 

Regulamento Organizacional e Desportivo

Capítulo I - Da caracterização de época e categorias dos karts históricos
A ABKARTH adotará a partir de Janeiro de 2018 a seguinte nomenclatura:
Artigo 1º - Históricos

H1 - 1956 a 1965 – advento dos Riomar Minis deitados 
H2 - 1966 a 1971 – advento dos karts com motor lateral 
H3 - 1972 a 1981 – adventos dos Superkarts e os de pneus largos de 6”
H4 - 1982 a 1990 – advento das carenagens (85) e regra dos 30 anos para certificação 
de originalidade via FBVA 

Artigo 2º - Modernos 
M1 -1991 a 1999 – FAST 90´s – advento dos motores refrigerados a água 

Capítulo II - Da certificação de karts Históricos conforme regras da FBVA
Artigo 1º - Dos associados
 Apenas os associados da ABKARTH e seus karts poderão se candidatar a certificação tendo em 
vista ser exigência da FBVA que o “veículo” seja cadastrado em um clube ou associação filiada 
à FBVA.

Artigo 2º - Dos karts eletivos
a)- Karts Históricos eletivos serão aqueles que possuem 30 ou mais anos de fabricação, ou seja, 
em 2018 os karts até 1987.

b)- Para obter o certificado de originalidade conforme padrão FBVA, a ABKARTH orienta os 
interessados apresentando o método, conduz o processo de avaliação até a efetiva emissão do 
certificado homologado pela FBVA. A pontuação mínima exigida para emissão do certificado 
será de 80 % com prêmio extra, para os que atingirem 95%, a honraria “OK- Original kart”.

c)- Inicialmente o Associado deverá solicitar um “Pedido de Avaliação” à FBVA através do 
documento ABKARTH-A .17–FBVA e anexar a ficha cadastral do kart conforme ABKARTH-A.24.
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Artigo 3º - Da documentação
Serão utilizados os seguintes documentos:

ABKARTH-R.03-FBVA  Manual do avaliador
ABKARTH-A.16-FBVA  Check list da originalidade
ABKARTH-A.17-FBVA  Pedido de certificação
ABKARTH-A.18-FBVA  Avaliação de originalidade
ABKARTH-A.24 Ficha cadastral do kart
Diversos documentos técnicos de consulta 

Capítulo III - Dos eventos de demonstração dinâmica em pista
Artigo 1º - Da demonstração por “Regularidade” para karts Históricos até 1990 
Participam em conjunto todos os karts das categorias H1 a H4 
Duas baterias de 15 voltas.
O modo da aferição das demonstrações por ”Regularidade” classifica pela menor somatória 
dos desvios absolutos em relação à média dos tempos das voltas.

Artigo 2º - Da demonstração por “Velocidade” para karts Históricos até 1990
Participam em conjunto todos os karts das categorias H1 a H4 que desejarem.
Uma bateria de 15 voltas.

Artigo 3º - Da demonstração por “Velocidade”  karts de 1991 a 99, os “FAST 90”
Duas baterias de 15 voltas com grid invertido entre os 5 primeiros colocados na segunda 
bateria.

Artigo 4º - Dos “Rodas Finas”
Caso haja interesse ou grid interessante estaremos promovendo uma bateria de demonstração 
exclusiva, sem premiação, para os karts categoria H1 e H2, karts até 1971, os chamados “roda 
fina”. São karts equipados com rodas e pneus de no máx. 4” de largura. Karts de outra 
categoria que estiverem equipados  com roda fina (caso de alguns modelos 1972 e 73) serão 
bem vindos também.

Capítulo IV - Das Condições para participação
Como resumo e rápido conhecimento do regulamento técnico, abaixo estão os principais 
requisitos que serão adotados nos eventos:

Artigo 1º - Dos karts Históricos 
a)- A originalidade mínima será de 80% conforme check list de avaliação ABKARTH-A.19 (veja 
abaixo).

b)-  Chassi e motores fabricados ou homologados até 1990 com permissão de defasagem max. 
de 5 anos a maior  para o motor em relação ao chassi. Para a menor o uso é livre.

c)- Cilindrada de 100, 125 e 135 cc usando combustível gasolina ou álcool etílico, carburador e 
elétrica livre escolha.

d)- Obrigatório uso de pneus dureza “MG Vermelho” ou maior.

e)- O uso de carenagem original de época para karts de 1985 a 90 será opcional.

f)- Peso do conjunto nas demonstrações de “regularidade” será livre e nas demonstrações de 
“velocidade” será exigido e verificado conforme Capitulo IIX Artigo 4.
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Artigo 2º - Dos karts Modernos FAST 90.
a)- Serão classificados em 2 categorias, os “FAST Super” com peso do conjunto de 160 Kg e os 
“FAST Master” com 175 Kg, categoria própria para pilotos com mais de 95 Kg.

b)- Chassi e motores homologados até 1999, qualquer combinação, refrigerados a ar. 

c)- Carenagens originais e com pneus de dureza tipo “MG Amarelos” ou “Speed branco”.

e)- “FAST Super” será identificada com placa do numeral em amarelo e nº preto e os “FAST 
Master” com placa preta e nº amarelo.

f)- Combustível álcool etílico sendo proibido uso de metanol. 

Capítulo V - Da pontuação e premiações
As premiações e qualidade delas dependerão do orçamento do evento, mas como padrão para 
os 3 primeiros em cada tipo de demonstração.

Artigo 1º - Dos karts Históricos 
a)- Pontuação: 1º 25, 2º 21, 3º 18, 4º 15, 5º 12, 6º10, 7º 8, 8º 6, 9º 4, 10º 2 e participação 1.
Receberão os pontos aqueles que completarem 75% (3/4) do tempo da bateria, mesmo sem 
receber a bandeirada. Eventual desempate será por aquele que obtiver a volta com a menor  
diferença no tempo na demonstração de  “Regularidade” e caso não exista, pelo piloto com 
mais idade.

 b)- Será oferecido premio para o kart histórico “original mais representativo”, selecionado 
entre os com originalidade min. 95%, e será escolhido por alguma (s) personalidade (s) do 
nosso esporte presente no evento. O padrão de originalidade nos eventos será diferente do 
usado na FBVA uma vez que não se trata de certificação. Trata-se aqui apenas de um incentivo 
aos participantes para que apresentem karts de qualidade, que obedeçam às normas, 
requisitos técnicos e de segurança do kart e para que haja equilíbrio técnico entre os 
participantes.

Artigo 2º - Dos karts Modernos  FAST 90.
a)- Pontuação na primeira bateria: 1º 15, 2º 12,  3º 10, 4º 8, 5º 7, 6º 6, 7º 5, 8º 4, 9º 3, 10º 2. 
Pontuação na segunda bateria: 1º 11, 2º 9, 3º 8, 4º 7, 5º 6, 6º 5, 7º 4, 8º 3, 9º 2, 10º 1.
Receberão os pontos aqueles que completarem 60% do tempo da bateria.

b)- As bonificações, caso existirem, por peso, tipo de chassi ou motor, poderão ser conhecidas  
no Capítulo VI Artigo 2. Eventual desempate será por aquele que obteve a  melhor colocação 
na 1ª bateria.

Capítulo VI - Das penalidades ou bonificações
No Regulamento Técnico a seguir citado, capítulo VIII se poderá verificar a tabela de 
pontuação dos itens do kart Histórico para efeito de originalidade.

Artigo 1º - Dos karts Históricos 
a)- A penalidade para os karts Históricos até 1987 (em 2018) assim como para os até 1990 que 
obtenham pontuação:
 - abaixo de 80% será a perda de 3 posições no resultado. 
- abaixo de 70% serão desclassificados podendo, no entanto participar, porém saindo em 
ultimo colocado no grid.
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b)- Não participam os karts ou motores fabricados ou homologados acima de 1990 e os 
equipados com pneus mais macios que o “MG vermelho”. 

c)- Serão desclassificados (mas podem participar)  os conjuntos com peso abaixo nas 
demonstrações de “velocidade”. Pedimos, porém que todos se apresentem com os pesos 
corretos de modo a tornar a demonstração equilibrada entre os participantes.

Artigo 2º - Dos karts Modernos  FAST 90.
a)- Penalizações: em caso de utilização de motor PCR3, Super S3 e S4 (palhetão) serão 
acrescentados 5 Kg ao peso do conjunto, ou seja, 165 Kg para Super e 180 Kg para Master.

b)- Bonificações: os karts 1991 a 93 terão bonificação de - 5 kg, ou seja, 155 Kg para Super e 
170 Kg para Master. Para uso de motores V4 ou de qualquer de 100 cc a bonificação é de - 10 
Kg, ou seja, 150 Kg para Super e 165 Kg para Master. As bonificações não serão cumulativas.

Capítulo VII - Da segurança 
a)- Os participantes dos eventos dinâmicos deverão estar conscientizados de que nossos 
eventos são pensados para diversão e congraçamento do grupo .  É do tipo “Just for fun”, mas 
também que se trata de esporte de risco.

b)- Deverão conhecer os significados das cores das bandeiras usadas durante as 
demonstrações.

c)- Pilotos acima de 16 anos poderão participar. Todos devem estar em perfeitas condições de 
saúde, devidamente paramentados com equipamento de proteção individual, tais como 
uniforme, capacete, proteção para vista, calçado especial e luvas. 

d)- Os karts deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção e poderão sofrer 
inspeção técnica se necessário.

e)- Deverão participar dos briefings, obedecer ao diretor de provas, aos regulamentos da 
associação, do kartódromo ou aos organizadores e manter pilotagem segura e responsável.

f)- Assinarão termo de responsabilidade ABKARTH-D.27.

Regulamento técnico

Os capítulos a seguir tratarão dos principais itens do kart, assim como da pontuação que cada 
um desses itens que serão avaliados quanto à originalidade, o que resultara em prêmio ou em 
penalizações.

A ABKARTH cuida de motivar para que os karts ligados à Associação sejam originais e que 
tenham índices de originalidade compatível com regras aprovadas pela FBVA. Também deseja 
que as condições técnicas na pista sejam equivalentes para todos.

Capítulo VIII – Da tabela de pontuação da originalidade para karts Históricos
Os conjuntos kart / motor serão vistoriados por 2 ou 3 pessoas com conhecimento nos karts 
que se apresentarem, antes do inicio das demonstrações de pista,  e a tabela de pontuação 
ABKARTH-A.19 a ser usada será  conforme abaixo.

Destacamos que a tabela abaixo é diferente da usada para certificar os karts conforme norma 
da FBVA, uma vez que os karts estarão participando de evento de pista e, portanto a 
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segurança e o nivelamento entre os pilotos devem ser consideradas. Serão consideradas a 
originalidade e a conservação/apresentação do item.

A -Item desclassificador ou impeditivo Pontos 
1- Motor ou chassi fabricado / homologado acima de 1990 Não participa
2- Pneus com dureza abaixo de MG vermelho  Não participa 
3- Peso incorreto conforme Capitulo IIX Artigo 4 nas 
demonstrações de “velocidade" Desclassificado

B – Chassi 22
1- Conservação 6
2- Assoalho 2
3- Para-choques dianteiro  ou traseiro 2
4- Banco 2
5- Carenagens originais para karts acima de 1985 6
6- Falta ou modelo de placa dianteira ou traseira 2
7- Tanque ou galão de combustível 2
C – Motor         29
1- Marca e modelo de ano compatível ao chassi 21
2- Filtro ou câmera de ressonância original 2
3- Integridade ou lay out 3
4- Escapamento e fixação ao motor ou chassi 3
D – Sistema de direção 27
Mangas 21
Volante (5) e emblema (1) 6
E – Eixo traseiro 15
1- Diâmetro 3
2- Suporte (cubo) da coroa (1) e do disco de freio (1) 2
3- Burrinho (5) e linha de fluido do freio (1) 6
4- Pinça (2) e disco do freio (2) 4
F – Rodagem        7
1- Modelo e tamanho das rodas dianteiras 1
2- Modelo e tamanho das rodas traseiras 3
3- Tamanho, pneus traseiros e dianteiros 3

Capítulo IX - Dos requisitos para chassi, motores, partes e peças que compõem um kart 
Histórico
Premissas básicas:
a)- Chassi do kart e motores deverão ter sido fabricados ou homologados até 1990. Conjunto 
que não atenda a este quesito não poderá participar. 

b)- Caso o chassi ou motor não possua identificação de data de fabricação será considerado 
como sendo do ano de inicio de fabricação ou homologação.

c)- Partes e peças poderão ser réplicas ou de fabricação novas desde que de modelo exato ao 
original.

Artigo 1º - Classificação dos karts por idade e categoria
H1 - 1956 a 1965 – advento dos Minis deitados 
H2 - 1966 a 1971 – advento dos karts com motor lateral 
H3 - 1972 a 1981 – advento dos Superkarts e os de pneus largos de 6”



8
“ Este documento é de exclusividade da ABKARTH, clube filiado à FBVA e protegido por 
direitos autorais, não sendo permitida sua reprodução, parcial ou integral”

H4 - 1982 a 1990 – advento das carenagens (85) e regra dos 30 anos para certificação 
de originalidade via FBVA.

Artigo 2º - Lista dos karts mais utilizados no Brasil 
A lista completa dos karts encontráveis no Brasil pode ser vista no documento ABKARTH-A.10.

a)- Categoria H1 - karts de 1956 a 65
Rois C3 (1963 e 64), Silpo (1963 a 65).

b)- Categoria H2 - karts de (1966 a 71)
 FBM sentado,   FBM K1  (1968 e 9), FBM K2 (1970),  Silpo Redondo (1967),  Mini deitado 
quadrado  (1965 a  67),  Mini deitado redondo  (1967 e  68),  Mini Assimétrico (1967 e 68),  
Mini Brasil  (1970 e 71), Maxi ou  Mini - Mini  de 1ª serie (1970 e 71).

c)- Categoria H3 - karts de 1972 a 81
 Maxi  Mini  de 2ª serie (1971 a 74),  Cox  Azeva (1971 a 73),  Cox Noal  (1972) Kart com barra 
dupla de direção,   Sulam (1974), Mini SS (1975 e 76),  Mini SS II (1977 e 78),  Sulam (1976 a 
79),  Mini Inter (1979 e 80),  DAP (1979),  Silpo (1980).

d)- Categoria H4 - karts entre 1982 e 90
 Mini Star (1981 a 83), DAP (1983), Super kart Mini de 2 motores (1982 a 85),  Mini Star II (1984 
e 85),  Moro (1984),  Roma DAP (1985),  CLR (1984 a 87),  Silpo (1980), Silpo (1985), Mini Star V  
(1986 e 87), Mini Super (1988 a 90) (não tem 30 anos em 2018).

Artigo 3º Karts protótipos ou réplicas
a)- Protótipos são karts sem fabricação seriada. Serão aceitos desde que fabricados com partes 
e peças de karts de série até 1990. Serão enquadrados no ano da maior representatividade das 
peças ou do motor.

b)- Réplicas completas de karts históricos serão aceitas nas demonstrações dinâmicos de pista 
desde que aprovados pelos pilotos do evento. Não concorrerão, porém a premio de 
originalidade.

Artigo 4º - Do peso do conjunto
a)- Peso será livre para participar de eventos dinâmicos de pista com resultados por 
“regularidade”. 

b)- Na demonstração por “velocidade” o peso do conjunto kart e piloto paramentado será:
1- Karts H1 e H2, os “rodas finas”= peso livre.
2- Karts H3, de 1972 a 1981 = peso livre, desde que equipados com motor exato da época do 
chassi, por exemplo, Riomar V12 de 125 cc, Komet K78 ou  88, “Parillinhas” de 100 cc.
3- Karts H3, equipados com motores defasados em 5 anos = peso de 152 Kg.
4- Karts H4, de 1982 a 1990 = peso de 160 Kg (com ou sem motores defasados em 5 anos).

c)- karts que não obedecerem aos critérios acima (item b) poderão andar mas serão 
desclassificados. Porem, pedimos novamente que se apresentem com peso correto de modo a 
equalizar as condições entre os participantes.

Artigo 5º - Do chassi
Não será permitido o uso de telemetria, mas apenas um simples conta giros do motor.

a)- Conservação: o conjunto deverá estar limpo, em perfeitas condições de uso, seguro e com 
apresentação visual impecável. Cor original ou em tonalidades que lembrem os originais. Para 
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os karts “testemunhos de época” a pintura original com desgaste ou defeitos do uso não será 
penalizada. 

b)- Assoalho: em fibra de vidro ou placa de alumínio conforme modelo. Batente de calcanhar 
apenas os originais de época em alumínio fundido ou barra chata dobrada. Modelos de barra 
tubular escareada de liga leve utilizada em karts modernos, não são originais.

c)- Para choques: uso obrigatório para os modelos que o possuem. Apenas modelo original, 
não sendo permitidas adaptações. O tipo de acabamento superficial normalmente é cromado, 
com raras exceções onde foi concebido originalmente pintado da cor do kart ou preto. 

d)- Banco: karts da categoria H1 e alguns H2 usam bancos de fibra de vidro. Para os demais 
será aceitável uso de material plástico não translucido. Preferência na cor do período. Capas 
de proteção e conforto serão aceitas de qualquer modelo e cor, mas apenas nas 
demonstrações de pista. Nas avaliações de originalidade devem ser retiradas. 
Modelos tipo “mini banheira” usam estofados com espuma e devem mantê-los durante as 
avaliações.

e)-Carenagem original para karts de 1985 a 90: devem respeitar a época e fabricadas em fibra 
de vidro.

f)- Modelo ou falta da placa do numeral dianteira e traseira: os modelos das placas variam 
muito entre os karts antigos e o piloto que o conduz. Os detalhes podem ser vistos no 
documento ABKARTH-A.11 Capítulo 01 – H itens 2 e 3. Para simplificar a escolha em eventos 
serão aceitas placas em fibra de vidro ou plásticas, redondas ou retangulares, nas cores branca 
ou amarela. Os números deverão ser pretos.

g)- Tanque ou galão de combustível: os que usavam galão deverão usar galão, sendo livre o 
modelo. Tanque do modelo com 3 tampas deve dar preferencia para 1 com tampa grande. 
Modelo reposição será aceito ou os usados naquele período desde que, sejam exatamente 
compatíveis com o material da época. 

Artigo 6º- Motor 
Premissas básicas:
- Permitido o uso de motores fabricados ou homologados até 1990. 
- Caso o motor não possua identificação de data de fabricação será considerado como sendo 
do ano de inicio de fabricação ou homologação.
- A diferença entre chassi e motor poderá ser de no max. 5 anos no caso de motor mais novo 
que o chassi. No caso de motor mais antigo que o chassi não existe essa exigência.
- Motores de 100, 125 e 135 cc serão permitidos. Aumento da cilindrada original não é 
permitida.
- Combustíveis permitidos serão gasolina ou álcool.
- É livre o uso de qualquer modelo ou ano de fabricação dos carburadores assim como da 
elétrica. 

a)- Marca e modelo e ano de fabricação/homologação.
A lista completa dos motores e suas especificações poderá ser vista nos documentos ABKARTH-
A.12 e ABKARTH-A.13.

H1 - 1956 a 1965 – advento dos Minis deitados 
H2 - 1966 a 1971 – advento dos karts com motor lateral 
H3 - 1972 a 1981 – adventos dos Superkarts e os de pneus largos de 6”
H4 - 1982 a 1990 - advento das carenagens (85) e regra dos 30 anos para certificação 
de originalidade via FBVA 
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b)- Motores mais usados no Brasil:
H1 - 1956 a 1965 – advento dos Minis deitados: McCulloch Mc5, Riomar BX (1960), Silpo (1963 
a 65).

H2 - 1966 a 1971 – advento dos karts com motor lateral: Riomar V-6, (1966 a 68), Riomar V12 
com ventoinha (1967 a 71), McCulloch Mc 45, Mc 75 e Mc 90 (1966), Mc 91, Silpo (1967), BM, 
Parilla TT22 (1973), Komet K88 (1968 a 1974), FBM (1968 a 70) FBM Bi-valvula (1967 e 68).

H3 - 1972 a 1981 – advento dos Superkarts e os de pneus largos de 6’: Riomar V12 (1974 a 1983), 
Komet K88 (1974), BM 130 (1975).

H4 - 1982 a 1990 – advento das carenagens (85) e regra dos 30 anos para certificação de 
originalidade via FBVA : Riomar V12 (1974 a 1983), Riomar V4 (1983 em diante), Silpo,  Komet 
Sudam . Komet  K30 para mundial intercontinental C (1985), Parilla TT36. Tecmo 125 cc (1984) 
– cópia do Parilla, RomaDap 125 cc (1984) – cópia do Komet K88.

c)- Filtro ou câmera de ressonância original: nos anos 60, 70 e começo de 80 não se usava filtro 
de ar, e sim copinhos ou cornetas aparafusados nas bocas dos carburadores. Posteriormente 
passou-se a usar filtros /caixas de ressonância de ar em corpo plástico que deverão ser de 
modelo original.

d)- Integridade, aparência ou lay out: o motor deverá estar completo, com todos seus 
componentes em ordem de marcha e com boa aparência, bem tratado. Obrigatório uso de 
protetor de correntes fixo ao motor ou ao chassi.

e)- Escapamento de fixação ao motor ou chassi: aqui considerados como os fixados no chassi e 
motor assim como a curva e junta de expansão e deverão seguir os modelos originais do 
período.
 1. Abafadores/silenciadores do tipo caixa ou câmaras de expansão (nenhum tipo de 
deslizador).
2. Alguns eventos talvez requeiram a utilização de um tipo de silenciador por conta de 
restrições locais de barulho.
3. Curvas abertas (sem abafador) são permitidas sob aprovação caso a caso dos 
administradores. Haverá situações em categorias em que o uso de curvas abertas se faz 
necessária.
4. Para karts H1 e H2
Serão do tipo marmita ou corneta, podendo em alguns casos usar o de ressonância, a exemplo 
dos motores de 100 cc que necessitam deste. Ficará livre também, o uso de flexíveis de 
escapamento para a ligação entre a marmita e a saída do cilindro, conforme foram usados no 
mesmo período. 
5. Para karts H3 (alguns) 
a) Monza ou "garrafinha", para karts até 1972 de 100 cc. Também será aceito até kart da 
Categoria H 2 e H 3  para os que preferirem este modelo. 

b) De ressonância “fino” (Vevey) para karts até Categoria H3, tanto 100 cc quanto 125 cc. Uma 
saída na ponteira apenas.
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c) De ressonância “grosso ou atual” poderá ser usado em karts Categoria H 3 e H4. Uma saída 
na ponteira apenas.

Obs: Apenas em demonstrações de pista os escapamentos de ressonância modernos podem 
ser usados para os karts da categoria H 4 desde que montados da maneira tradicional com as 
curvas e flexíveis.

Artigo 7º - Do sistema de direção
a)- Mangas
1. Tipos: original ou similar ao modelo (sem cubos/arruelas espaçadoras não originais)
Os chamados “mangões” não são originais para karts até 1990. Sua utilização leva a perda de 
21 pontos e de 3 posições de chegada no resultado e descaracterizam visualmente o kart.
 2. Bitola max. dianteira:
Fica convencionado que o set máximo para os cubinhos, caso existam no modelo original, deve 
ser na metade da posição possível.

b)- Volante e emblema: como já visto, modelo reposição será aceito ou os usados naquele 
período desde que, sejam compatíveis com o material e dimensões da época. A coloração das 
capas do mesmo também deve se manter na cor de época, visando sempre o aspecto 
originalidade.

Artigo 8º - Do eixo traseiro
a)- Diâmetro: o diâmetro deverá ser compatível com ano e modelo. Categoria H1 e H2 usam 
eixos de rígidos de 25 mm ou 1”. Também encontráveis eixos com 28 mm. Categoria H3 em 
diante usa eixo de 30 ou 32 mm.

b)- Suporte (cubo) da coroa e do disco de freio: compatível com modelo de época. Categoria 
H1 e H2 usa bucha cônica e demais travamento por aperto e chaveta. Aceitável qualquer 
material para as coroas. Porém a perfeição indica que karts dos anos 60 usavam coroa de ferro 
fundido. Obrigatório uso de protetor de correntes.

c)- Burrinho e linha de fluído do freio: por questão de segurança, em eventos de pista, será 
permitido up grade nos burrinhos, limitados aos modelos até 1990. A linha de fluído deveria 
ser de modelo ou material original. Aqueles que optarem por material da linha de fluído mais 
moderna perderão apenas 1 ponto na avaliação de originalidade.

d)- Pinça e disco do freio: as pinças originais de época de cada modelo são consideradas 
eficientes e não precisariam de up grade. Freios de fricção (mecânico) podem ser utilizados em 
eventos, pois são originais e seguros a alguns modelos.

e)-  A bitola traseira máxima será de 1,3 m.

Obs:. A utilização de freios Europeus modernos não é do espírito de karts históricos. Freios 
MCP, Ripley, Airheart e Riomar Mini são consistentes com a preservação da história e são 
facilmente encontrados. Também podem ser de fabricação nova procurando encontrar o 
modelo original.

Arigo 9º - Da rodagem
Obrigatório uso de pneus de dureza equivalente ao “MG vermelho” ou mais duro.
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a)- Modelo e tamanho das rodas dianteiras e dos cubos: 
1. Medida das rodas dianteiras - largura máxima possível:
Categoria H1 usava rodas de largura 3” porem pode-se encontrar espaçadores de 1” colocados 
entre as 2 metades. Categoria H2 e H3 (anos 70) rodas (bipartidas) eram variáveis na largura 
máxima em função da categoria que o competidor atuava na época. Deste modo podemos 
encontrar rodas dianteiras, para as categorias H2 e H3, nas larguras de 3” ou 3,5” ou 4” e nos 
diâmetros  de 4” ou 5”respectivamente nas categorias de época , quarta menor e novatos , 
segunda 100 cc e 125 cc , primeira 100 cc e 125 cc.
Também se encontram rodas dianteiras montadas em pequenos cubos.
Categoria H3 e acima, largura máxima =  4,5” ou 114,3 mm.
2. Para um kart dos anos 60, as rodas poderão ser fundidas e de aperto central. Exceções serão 
levadas em conta, como rodas de cubo e saque rápido e rodas importadas.
3. Também são encontráveis para os karts H3, kits de rodas com cubo como acessório 
opcional.

b)- Modelo e tamanho das rodas traseiras e dos cubos: 
1. Medida das rodas traseiras - largura máxima possível: 
Categoria H1 de monomotores - largura máxima = 3,5” ou 90 mm 
Categoria H2 e H3 (anos 70). Estas rodas (bipartidas) eram variáveis na largura máxima em 
função da categoria que o competidor atuava na época. Deste modo podemos encontrar rodas 
traseiras, para as categorias H2 e H3, nas larguras de 5” ou 6” ou 7” , respectivamente nas 
categorias de época , quarta menor e novatos , segunda 100 e 125 cc , primeira 100  e 125 cc.
Categoria H4 e acima, largura máxima = 7” ou 177,8 mm.
2. Para um kart dos anos 60, as rodas poderão ser fundidas e de aperto central. Exceções serão 
levadas em conta, como rodas de cubo e saque rápido ou importadas para karts que estejam 
próximos a virada da década e que o modelo possa conter estas peças (1970 em diante). 
Também eram vendidos kits de rodas com cubo como acessório opcional.
3. Para kart de 1971 e meados dos anos 80 (até 1985), os cubos são de furação (diâmetro 
interno de montagem no cubo) grande. Usa-se ainda rodas de dividir ao meio, com exceção 
dos importados.
4. Para um kart de 1985 em diante, os cubos são de furação pequena, similares ao atual. Sendo 
assim, as rodas são do modelo bipartidas ou carretel, dependendo da época.

c)- Pneus:
1. Para karts mais antigos H1 e H2  pneus importados que se encaixem na largura e padrão das 
rodas do período. Pneus novos serão necessários para as demonstrações de pista. Originais  
como Continental, Carlisle, Pirelli, Pneubrás e outros serão bem vindos para karts de 
exposição. 
2. Algumas medidas para uso: Cheng Shin e Carlisle: 4.10”/3.50”-4”, 3.40/3.00-5, 4.10/3.50-5, 
11-3.50-5, 11-4.50-5
Vintage Speed:  4.10/3.50-4, 11 x 3.50-5, 11x4.50-5, 
Kenda: 4.10 x 3.50-4, 4.10 x 3.50-5, 4.10 
3. Pneus de Kadett dianteiros serão aceitos na categoria H2 e alguns H3.

d)- Em caso de demonstrações com pista molhada rodas e pneus de qualquer tipo e tamanho 
poderão ser usadas.

Capítulo X - Dos requisitos para chassi, motores, partes e peças de um kart FAST
Chassi e motores deverão ter sido fabricados ou homologados entre 1991 e 99. Conjunto que 
não atenda a este quesito não poderá participar. 
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Artigo 1º - Da lista de karts existentes no Brasil
a)-  Mini Riomar – todos entre 1991 e 99. A homologação era anual entre 1991 a 93 e a partir 
de 1994 passou a ser tri anual.  Entre 1997 e 99 houve 2 versões, Master e Internacional.

b)- ZF (1991 a 93), homolação anual e de 1994 a 96 - valeu o triênio.

c)- Birel (1997 a 99) versões R30 e R32, Birel T.

d)- CRG (1996 a 99) versões Charlotte e Kalifornia.

e)- Moro (1991 a 96) versões M28 e M30.

f)- Mega (1997 a 99) versão única.

g)- Tony Kart (1994 a 99) versões Esprit, Extreme inovando com os eixo 50mm em 1996 e 97.

h)- Jolly Kart (1992 a 95) andavam no Sul-americano e Pan-americano. 

i)- CLR (1997 a 99)- Chico Lameirão Racing.

Artigo 2º - Do peso 
Será de 160 Kg para categoria Super e 175 Kg para categoria Master.

Artigo 3º - Dos motores
Premissas básicas:
- Caso o motor não possua identificação de data de fabricação será considerado como sendo   
do ano de inicio de fabricação ou homologação.
- Participam motores homologados de quaisquer modelos ou tipos refrigerados a ar.
- Preparação livre desde que mantida a cilindrada máx. de 125 cc. 
- Combustível álcool etílico sendo proibido uso de álcool metílico.
- Carburadores homologados, permitido um simples até 28 ou dupla de 25,4 mm cada.

A Lista dos motores que compõe essa categoria são:
a)- Riomar V4 (1983 em diante), Super 1-PCR1 (1992), Super 2- PCR2 (1995), Super 3 - PCR3 
(2.000) permitido uso com punição de 5 kg.

b)- Parilla RA (1992), Evolution (1995), Super (1998), Super S3 e S4 (2000) permitido uso com 
punição de 5 kg. 

c)- Italsistem it95 (1995), it98 (1998), 100 cc válvula rotativa. 

d)- Vortex 125 cc (1998), 100 cc VR 95, 100 cc VR 98.

e)-Permitido todos os motores de  100cc refrigerados a ar.

Artigo 4º - Outras partes e peças
a)- Eixo: todos os chassis nacionais, de 1991 a 93, utilizavam eixos de 30 e 35 mm.
De 1994 a 96 usavam de 35 a 40 mm. A partir de1997 todos utilizaram eixo de 40 e com 
intercâmbio de eixo 50 mm (importados na categoria Sudam).

b)- Pneus: “MG amarelo” ou “Speed Branco”.
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c)- Escape: homologados de época ou atuais.

d)- Ignição: homologada ou autorizada pela CIK/Fia. Não permitido avanço eletrônico.

e)- Para-choques: de época não sendo permitido para-choque traseiro de plástico.

f)- Livre escolha das rodas, relação coroa/pinhão e filtro.

Capítulo XI – Dos outros tipos de eventos ou programas
A ABKARTH, através dos seus associados e amigos, promove ou participa de exposições 
estáticas com karts da melhor qualidade assim como se faz presente em reuniões com 
entidades ligadas ao esporte e de interesse do kartismo histórico brasileiro.
Seus associados também tem logrado participar ou comparecer a eventos em outros países 
como EUA, Itália e Alemanha, divulgando o nome da associação e coletando informações.

Capítulo XII - Dos documentos complementares e de consulta 
A ABKARTH tem um acervo de documentos e planilhas com conteúdo exclusivo, alguns já 
citados neste texto, que estão em constante atualização. Os associados que queiram 
informações ou desejam agregar informações relevantes pedimos que nos contatem. 
Alguns mais relevantes:

Estatuto regimental da associação: ABKARTH-R.02 
Check list para avaliação em para eventos: ABKARTH-19
Manual do avaliador: ABKARTH-R.03-FBVA
Check list da originalidade: ABKARTH-A.16-FBVA
Pedido de certificação: ABKARTH-A.17-FBVA
Avaliação de originalidade: ABKARTH-A.18-FBVA
Ficha cadastral do kart: ABKARTH-A.24
Lista de modelos de karts existentes no Brasil: ABKARTH-A.10
Lista de modelos de motores: ABKARTH-A.12
Especificação dos motores: ABKARTH-A.13
Descritivo de partes e peças dos karts: ABKARTH-A.11
Lista dos eventos e participantes: ABKARTH-A.21
Lista de associados: ABKARTH-A.22
Requerimento de adesão: ABKARTH-A.25
Lista dos karts históricos conhecidos: ABKARTH-A.23 
Diversos para cadastro de karts, de filiação, atas de reunião e de comparecimento. 
Diversos para uso nos eventos e nas certificações.

CEJ


