REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE PRODUTOS PARA KART – 2019

HOMOLOGAÇÃO:
Homologação é o instrumento oficial da CNK/CBA de identificação de equipamentos para o
uso específico no kartismo de competição. Com vistas à sua fabricação em série e em
quantidade suficiente para o atendimento da demanda de um determinado item, contido no
grupo de homologação definido pela CNK/CBA.

FABRICANTE:
Para ser qualificado como um fabricante é necessário:
Pneus:
• Ter conhecimento técnico e em particular:
o Possuir os direitos de propriedade intelectual e material de todos os desenhos
técnicos;
o Dispor de meios suficientes para estudar, teste e desenvolvimento;
o Ser o proprietário dos moldes vulcanização;
o Efetuar as operações de controle de segurança requeridos;
o Definir a operação de fabricação e escala.
• Ser capaz de provar a existência de uma entidade económica autónoma no campo da
indústria de pneus, reconhecido e registrado como tal em seu próprio nome, pelas autoridades
administrativas competentes locais.
Para os produtos a serem homologados internacionalmente, junto à CIK-FIA, favor obter a
regulamentação
no
link
abaixo:
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Homologations/Homologations%20
Regulations/2018/Reglement_d_Homologation_2018.pdf

CALENDÁRIO DAS HOMOLOGAÇÕES:
03 Junho
25 Julho
30 Julho
30 Julho

01 Agosto
08 Agosto
22 Agosto
15 Setembro
31 Outubro
01 Janeiro

Formulários H1 e de Homologação disponíveis no site www.cba.org.br .
Contatar o departamento financeiro da CBA, pelo e-mail cba@cba.org.br para
tomar ciência da conversão cambial do Euro.
Prazo final para o envio dos formulários H1 para a CNK/CBA (cnk@cba.org.br)
Prazo final para o pagamento da taxa de Homologação e envio do
comprovante de pagamento. Dados: Banco Bradesco S/A | Agência: 2545 |
Conta: 922-9 | CNPJ: 00.108.522/0001-01
Prazo final para a CBA enviar os formulários H1 para a CIK-FIA
Prazo final para a CNK/CBA e/ou CIK-FIA enviar dos números de homologação
Prazo final para o envio dos Formulários de Homologação para a CNK/CBA,
pelo e-mail cnk@cba.org.br
Início das Inspeções de Homologação
Data final para inspeções tardias
Início de validade das homologações por 3 anos (2020 / 2022)

As taxas serão as seguintes:
Pneu:
Pneu Cadete:
Errata:
Inspeção tardia

CIK-FIA
2.068 €
Ø
2.203 €
1.500 €

CNK/CBA
Mesmo valor em real
R$ 4.000,00
Mesmo valor em real
Mesmo valor em real

IMPORTANTE: Conforme a abrangência da homologação (nacional / internacional) todas as
despesas de inspeção de homologação serão rateadas, separadamente, entre todos os
fabricantes. O valor correspondente a esta divisão será faturado para cada fabricante e o seu
pagamento deverá ser feito através de boleto bancário em favor da CBA.

QUANTIDADES MÍNIMAS:
Pneu slick 5”:
Pneu slick 5”:
Pneu Wet 5”:
Pneu slick Cadete 5”:
Pneu Wet Cadete 5”:

500 unidades
500 unidades
250 unidades
500 unidades
250 unidades

Option
Prime

INSPEÇÕES:
A partir do dia 15 de setembro de 2019 os solicitantes deverão estar prontos para a inspeção,
com o número mínimo de unidades solicitadas e em condições tais que qualquer unidade
possa ser escolhida para a inspeção e lacração. Este modelo servirá de parâmetro de
comparação por ocasião de qualquer vistoria em competições válidas e reconhecidas.
A CIK-FIA e/ou a CNK/CBA marcarão a data de inspeção para cada fabricante.
Para quaisquer dúvidas, favor contatar a CNK, pelo e-mail cnk@cba.org.br ou pelos fones:
31.3144.3515 ou 31.99982.8877.
Atenciosamente,

Pedro Sereno de Mattos
Presidente - CNK

Janeiro 2019

