REGULAMENTO PREMIAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO MUNDIAL DE KART CIK/FIA ou IAME INTERNATIONAL FINAL
A Confederação Brasileira de Automobilismo, entidade promotora do 53º Campeonato
Brasileiro de Kart, por meio de uma parceria inédita com as empresas IAME Spa, MG
Pneus e RBC Motorsport irá realizar uma conexão do Campeonato com o Campeonato
Mundial de Kart CIK/FIA ou o IAME International Final.
Os pilotos campeões das categorias CODASUR JUNIOR, CODASUR e OK INTERNACIONAL
serão premiados com a participação, gratuita, no Campeonato Mundial de Kart CIK/FIA,
que terá vez no Kartódromo de Kristianstad, na Suércia, entre os dias 18 e 23 de setembro
de 2018 ou, à sua escolha, na competição IAME International Final, que terá vez no
Kartódromo Le Mans Karting International, na Franca, entre os dias 8 e 14 de outubro.
EQUIPAMENTO
Para participar do Mundial de Kart / IAME International Final os premiados terão à
disposição um dos melhores equipamentos do mundo. A IAME Spa irá indicar uma
renomada equipe internacional, que abriga uma das mais bem montadas estruturas da
atualidade.
VALIDAÇÃO DO PRÊMIO
Para que possa efetivamente receber o prêmio o piloto deverá entrar em contato com a
Comissão Nacional de Kart, até o dia 27 de julho de 2018, através do e-mail
cnk@cba.org.br confirmando que vai aceitar o prêmio. Caso o piloto opte por não
participar o benefício será direcionado ao segundo colocado e assim sucessivamente.
O QUE ESTÁ SENDO OFERECIDO COMO PRÊMIO
O prêmio compreende o oferecimento de toda a estrutura necessária para os pilotos
competirem no Campeonato Mundial / IAME International Final composta por:
- Infraestrutura da equipe com tenda, caminhão, geradores, compressor de ar, espaço
para montagem dos karts, ferramental básico, etc;
- Chassis;
- Jogos de rodas;
- Completo pacote de motor composto por Motor, Carburador e Escapamento;
- Pneus para as atividades oficiais;
- Consumíveis como combustível, lubrificantes, graxas, etc;
- Mecânico;
O QUE O PILOTO DEVERÁ PAGAR
Para fazer uso do prêmio o piloto deverá arcar com as seguintes despesas:
- Passagens aéreas;
- Hospedagem;
- Transporte local;
- Alimentação do piloto e acompanhantes;

- Documentação internacional pessoal e de competidor;
- Taxa de inscrição na prova (Somente se optar pelo Campeonato Mundial);
- Kit de pneus para os treinos;
- Caução de € 1.000,00 (Hum Mil Euros) para eventuais despesas extras com batidas (Caso
seja utilizado em parte, ou mesmo não utilizado, o saldo será ressarcido ao piloto);
§ Único - A equipe deverá disponibilizar para o competidor, no momento da chegada dele
ao evento, uma tabela de preços completa de todos os itens que poderão ser cobrados
como eventual dano ao equipamento.
CASOS OMISSOS
Os casos omissos a este regulamento serão analisados por uma comissão formada por
representantes da CBA, IAME Spa., MG Pneus e RBC Motorpsort. As decisões desta
comissão não serão passíveis de qualquer recurso.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.
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