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Regras Gerais e Regulamento 
Curso Presencial da Academia do Kart 2022 

 
 
Quais são os pré-requisitos para participar: 

1. Querer de fato aprender a correr de kart indoor; 
2. Estar disposto a reaprender; 
3. Se comprometer a colocar em prática as orientações dos coaches. 

 
Como vai funcionar o curso: 
São 3 módulos com duração de 4 meses cada módulo. 
O aluno tem autonomia para se inscrever no modulo que desejar, desde que ele esteja 
disponível. 
As datas e horários das aulas estão dispostos em nosso formulário de inscrição 
Além das aulas teremos um campeonato que se dará com os inscritos da turma. Esse 
campeonato terá mesma duração do módulo. 
 
O que teremos em cada etapa: 
-Indicação de conteúdo da Comunidade da Academia do Kart para estudo prévio; 
-Mentoria Presencial no dia da etapa; 
-Aula Prática de 25min. em Pista específica; 
-Bateria do Campeonato de 25min. 
 
Premiação do Campeonato: 
O campeão de cada módulo receberá um Coach Exclusivo com os outros campeões do 
mesmo período. Data e horário a combinar entre o grupo 
 
Valores: 
R$ 50,00 de inscrição (pilotos que participaram em 2020 estão isentos) 
R$ 390,00 por etapa no KGV 
R$ 370,00 por etapa no KNO 
Será cobrada uma taxa de R$ 150 caso o piloto se ausente da etapa para garantir o 
direito ao Coach Mensal em Grupo 
Caso o piloto desista de participar do campeonato, será cobrada uma taxa de R$ 
300,00 pois temos compromisso assumido com os kartódromos para manter um 
mínimo de pilotos no grid. 
O valor inclui as duas baterias (aula prática + campeonato) + Aula teórica. 
As cobranças serão enviadas no e-mail cadastrado com vencimento até 20 dias antes 
da etapa. 
 
Pontuação do Campeonato: 

1º colocado - 32 pontos 13º colocado - 12 pontos 

2º colocado - 28 pontos 14º colocado - 11 pontos 

3º colocado - 25 pontos 15º colocado - 10 pontos 

4º colocado - 23 pontos 16º colocado - 09 pontos 

5º colocado - 21 pontos 17º colocado - 08 pontos 

6º colocado - 19 pontos 18º colocado - 07 pontos 

7º colocado - 18 pontos 19º colocado - 06 pontos 
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8º colocado - 17 pontos 20º colocado - 05 pontos 

9º colocado - 16 pontos 21º colocado - 04 pontos 

10º colocado - 15 pontos 22º colocado - 03 pontos 

11º colocado - 14 pontos 23º colocado - 02 pontos 

12º colocado - 13 pontos 24º colocado - 01 ponto 

*Ponto extra para Pole 
**Ponto extra para Melhor Volta 
***As advertências serão aplicadas em tempo de pista, conforme decisão do diretor 
de prova 
 
Haverá 1 descarte que será o pior resultado piloto nas 4 etapas. 
Desclassificação não são contabilizadas como descarte 


