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ABKARTH-R.04  r.8  01/03/2019 

Associação Brasileira de Karts Históricos  
Regulamento  Resumido para temporada de 2019 

 
Este regulamento resumido tem a intensão de informar as regras básicas para 2019 

 
Objetivos da Associação 
 
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, tratar de alguns detalhes dos karts modernos, nas configurações originais, até 
1999 assim como, de modo resumido, das regras das demonstrações dinâmicas de pista.  
 

A- Caracterização de época e categorias dos karts históricos 
 

A ABKARTH adotou a partir de Janeiro de 2018 a seguinte nomenclatura: 
1- Históricos 

H1 – 1.956 a 1.965 – advento dos Minis deitados  
H2 – 1.966 a 1.971 – advento dos karts com motor lateral  
H3 – 1.972 a 1.981 – adventos dos Superkarts e os de pneus largos de 6” 
H4 – 1.982 a 1.990 – advento das carenagens (85) e regra dos 30 anos para certificação de 
originalidade via FBVA  

2- Modernos 
M1 -1.991 a 1.999 – FAST 90´s – advento dos motores refrigerados a água  
Obs.: permitido chassi Mini ano 2.000 modelo Máster. Modelo Supremo não é permitido. 

 
B- Certificação de karts Históricos conforme regras da FBVA 

 
Karts Históricos eletivos serão aqueles que possuem 30 ou mais anos de fabricação. 
Maiores detalhes são obtidos nos documentos:  manual do avaliador: ABKARTH-R.03-FBVA  e Check list da 
originalidade: ABKARTH-A.16-FBVA. 
 

C- Eventos de demonstração dinâmica em pista: 
 

1- Karts Históricos originais até 1.990:  
Modelo por “Regularidade” sem peso estipulado – 1 bateria 
Modelo por “Velocidade” com peso estipulado** – 2 baterias 

Obs: Karts das categorias H1, H2, H3 andam com peso livre na modalidade velocidade. 
   Karts categoria H4 (1982 a 1990**) andam obrigatoriamente com peso estipulado 

 
2- Karts modernos, originais de época, categoria FAST 90  

Modelo por “Velocidade” com peso estipulado – 2 baterias 
 

D- Categorias: 
 

1- Karts Históricos originais 
Originalidade mínima de 80% conforme check list de avaliação ABKARTH-A.19 . 
Participam 3 categorias de karts: 

C1-Até 1.974 (H1 a H3 parcial) desde que equipados com “rodas finas”.  
Obs: no caso desses karts participarem de demonstração exclusiva, regulamento próprio 
será utilizado.  

C2- De 1.972 a 1.981 (H3)  
C3- De 1.891 a 1.990 (H4)  
 

2- Karts modernos, os FAST 90 
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C4- FAST “Super” karts até 1.999 com peso estipulado de 160 Kg. 
C5- FAST “Master” karts até 1.999 com peso estipulado de 175 Kg (pilotos com mais de 95 kg). 

 
E- Condições para participação  

 
Históricos 
C1- até 1.974- Pneus típicos com câmera, dureza 65 Shore, largura máxima de 4”, (não 
permitido pneu de cadete), sem peso estabelecido, e com motores de época compatíveis e 
típicos do chassi. 

 
C2- de 1.972 a 1.981- pneus largos, dureza tipo “vermelho”, ou maior sem peso estabelecido, 
com motores de época compatíveis e típicos do chassi, 1 ou 2 carburadores de modelo original 
do motor. Motores V4 não se enquadram nesta categoria. 

 
C3- de 1.982 a 1.990- pneus largos, dureza tipo “vermelho”, ou maior com peso estabelecido de 
160 Kg, com permissão para uso de motores homologados até 1.990, defasados em 5 anos 
(para mais ou menos) para o chassi, 1 ou 2 carburadores de livre escolha. Motores de 100 e 125 
cc. Motores V4 se enquadram nesta categoria.  
Karts equipados com motores de 135 cc, deverão se apresentar com peso mínimo aumentado 
em 5 Kg, ou seja, conjunto de 165 Kg.  

 
Requisitos detalhados poderão ser vistos no regulamento ABKARTH –R.01 Capitulo IX. Combustível 
gasolina ou álcool etílico, cor de placas e formato livre escolha, coroa livre escolha. 
 

 FAST 90                                       
C4- FAST “Super” karts até 1.999, pneus dureza tipo “amarelo” ou “speed branco” com peso 
estipulado de 160 Kg.  
C5- FAST “Master” karts até 1.999*, pneus dureza tipo “amarelo” ou “speed branco” com peso 
estipulado de 175 Kg (pilotos com mais de 95 kg).   

 
Requisitos detalhados poderão ser obtidos no regulamento ABKARTH –R.01 Capítulo X 
Combinação de kart x motor qualquer para os fabricados/homologados até 1.999, ou o Mini Master 
2.000*. Carenagens originais de época, 1 carburador de 28 mm ou 2 de 25,4 mm. Coroa livre. 
Bonificações no peso poderão ser obtidas no regulamento ABKARTH-R01. Capitulo VI, Artigo 2. 
 
Obs: lembramos que os motores Riomar V4 estão contemplados na categoria FAST e tem um bônus 
de 10 Kg no peso do conjunto, ou seja, andam com mínimo 150 Kg na FAST Super e 165 Kg na FAST 
Master. 

 
F- Pontuação e premiações 

 
As premiações dependerão do orçamento do evento, mas como padrão para os 3 primeiros em cada 
categoria. 
 
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, mesmo sem receber a bandeirada, completarem: 

75% (3/4) do tempo da bateria, para Históricos e  
60 % do tempo para FAST 90 

G- Penalidades 
 

1- Karts Históricos 
As avaliações, quanto à originalidade do kart, estão detalhadas no regulamento completo ABKARTH-R.01 
Capitulo VI Artigo 1º. Utiliza-se para tal a tabela ABKARTH-R.01 Capítulo VIII. 
 

2- Karts Modernos – FAST 90 
As penalidades estão detalhadas no regulamento completo ABKARTH-R.01 Capitulo VI Artigo 2º. 
 

H- Outros tipos de eventos ou programas 
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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 e mantem contato com entidades mundiais. 
 

I- Segurança  
 

- Os participantes dos eventos dinâmicos deverão estar conscientizados de que nossos eventos são 
pensados para diversão e congraçamento do grupo, do tipo “Just for fun”.Mas também se trata de esporte 
de risco. 
- Pilotos acima de 16 anos, com alguma experiência, poderão participar e todos os em perfeitas condições 
de saúde, devidamente paramentados com equipamento de proteção individual, tais como uniforme, 
capacete, proteção para vista, calçado especial e luvas.  
- Os karts deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção e poderão sofrer inspeção técnica 
se necessário. 
- Deverão obedecer ao diretor de provas, aos regulamentos da associação, do kartódromo ou aos 
organizadores e manter pilotagem segura e responsável. 
- Assinarão termo de responsabilidade ABKARTH-D.27 . 
- Karts que na tomada de tempo ou treinos se mostrarem 60% mais lentos que os ponteiros, somente 
poderão participar com a aprovação de todos os pilotos.  
 

J- Documentos complementares e de consulta  
 

A ABKARTH tem um acervo de documentos e planilhas com conteúdo exclusivo, 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 
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 


