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1 INTRODUÇÃO 
 
O presente Regulamento Desportivo refere-se às Prescrições Específicas para a Classe F400 e foi criado com o objectivo de melhor regular a Classe 

F400, que se encontra inserido no CKA - Campeonato de Karting ATCM, com modalidades de dois tempos, e, por conseguinte, com um formato 

diferente, havendo então a necessidade de aprofundar alguns detalhes desportivos específicos da Categoria.  
 
 
 

2 CLASSE F400 (ENDURANCE) 
 

2.1 O requisito mínimo para existência de evento é de 5 karts inscritos. 

 

2.2 A pontuação por cada manga participada é de: 
1º Lugar – 30 pontos 
2º Lugar – 27 Pontos 
3º Lugar – 25 Pontos 
4ºLugar – 23 Pontos 
5º Lugar – 21 Pontos 
6º Lugar – 20 Pontos 
 
A partir da 7ª posição é atribuído sucessivamente menos 1 ponto que a posição acima, sendo que a partir da 25ª posição, todos os 
participantes que concluírem a manga receberão 1 ponto. 

 

2.3 O Resultado final da prova será determinado pelo número total de voltas feitas no somatório das mangas. 
 

2.4 Para um concorrente se qualificar (Pontuar) deverá ter concluído pelo menos 50% das voltas, calculado dividindo o número total de voltas do 
vencedor por dois, arredondado por defeito. 

 
2.5 A Classificação do Campeonato será determinado, somando os pontos de todas as mangas participadas, excluindo as 3 mangas com pior 

resultado.  

Resultados (Pontos) provenientes de mangas com penalizações e/ou exclusões (desqualificações) não podem ser deduzidos. 
 

2.6 Em caso de empate, proceder-se-á à contagem do número de vitórias, segundos lugares, e em sucessão de resultados, e caso permaneça o 
empate contará a volta mais rápida da última prova. 

. 
 
 

3 EQUIPAS E PILOTOS 
 

3.1 Nenhum condutor pode participar na corrida sem ter efectuado a inscrição no campeonato e a inscrição na corrida, e ter pago as taxas das 
devidas inscrições. 

 

3.2 Todos os condutores deverão ter uma licença desportiva nacional válida, emitida pela ASN, ou caso seja um condutor de outra ASN, fazer-se 
acompanhar da Start Permition Letter. 

 

3.3 Os condutores deverão usar em todos os momentos quando em pista: 
 

• Capacete fechado, com viseira, e fitas de aperto 

• Luvas que cubram completamente as mãos 

• Fato de corrida (peça única) 
• Calçado adequado, com meias que protejam os tornozelos 

• O uso de protector cervical e de costelas é altamente recomendado 
 
O COC dará Bandeira preta ao Condutor que for encontrado em infracção do Artigo 3.3, e o piloto só será liberado após se apresentar ao COC. 
Nota: Esta paragem não contará como troca de piloto, ou paragem obrigatória de cumprimento de penalização. 
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3.4 As equipas de resistência deverão ser constituídas pelo menos por 2 (dois) condutores 
 

3.5 A classe F400 está aberta a condutores que tenham ou façam 16 anos durante a época desportiva, e que não estejam inscritos em nenhuma 
classe com motorização a 2 tempos, ou condutores maiores de 18 anos. 

 

3.6 Cada equipa deverá nomear um Chefe de Equipa que deverá: 
 

• Ser responsável pela conduta da equipa 

• Representar a equipa sempre que for chamado a comparecer frente aos oficiais de prova 

• Garantir que o kart da equipa está em condições de segurança para a prática desportiva e está de acordo com o Regulamento Técnico 

• Votar em nome da equipa que representa, quando necessário 
 

3.7 Comportamento Imprudente, intimidatório, antidesportivo, perigosos, depreciativos e outros inadequados para com um condutor, com a 
categoria, seus concorrentes, organizadores, promotores ou oficiais por qualquer condutor, equipa, familiar ou pessoal associado a essa 
equipa, pode resultar em penalidades/exclusão do evento /impedimento de participar na corrida/Suspensão da Licença de competição contra 
o(s) condutor(es) e/ou equipa. 

 

3.8 Os condutores deverão estar familiarizados com as bandeiras usadas em desporto motorizado e de acordo com o Anexo H do Código 
Desportivo Internacional, e deverão sempre respeitar o seu significado 

 

3.9 O Director de Prova poderá impedir um condutor/equipa de competir, se não demonstrar o nível de performance ou competência 
considerada segura para uma corrida 

 

3.9..1 Se não circular na pista de forma segura e com passo razoável comparado com os pilotos que estão na liderança da corrida, será mostrada 
a bandeira preta 

3.9..2 Será permitido efectuar uma troca de pilotos, por um mais competente, o piloto que recebeu a bandeira preta não poderá voltar à pista 
 

3.10 O consumo de bebidas alcoólicas e fumar no PIT é expressamente proibido, para toda a equipa, incluindo família, amigos e espectadores 
 

3.11 Os números dos karts deverão ser escolhidos no início da época e não poderão ser alterados até ao fim da mesma 
 

3.12 Os transponders deverão ser montados por baixo do bibe, atras do eixo frontal. 
 

3.13 Os transponders deverão ser devolvidos à Cronometragem após as Vistorias do Parc Fermé. A perda ou não entrega de um transponder 
acarretará um custo ao participante de 15000Meticias, para a sua substituição. O concorrente fica inibido de participar até que o valor seja 
pago. 

 

3.14 O Director de Prova (COC) tem a suprema autoridade sobre todos os aspectos relacionados com o evento, ajudado pelos diversos oficiais 
nomeados para a prova. Caso haja alguma regra que não esteja completamente especificada, o COC poderá tomar uma decisão de acordo 
com a sua experiência e consciência. 

 

3.15 Concorrentes que queiram apresentar um protesto, deverão apresenta-lo por escrito à Secretaria Desportiva de acordo com o Previsto No 
Código Desportivo Internacional. Ver Documento “Instruções aos Concorrentes – Protestos”. 

 

3.16 A presença no briefing é obrigatória para toda a equipa. 
 

3.17 Os karts, quando fora da pista deverão ser transportados em trolleys, caso não haja trolley disponível, e tenha de circular no chão, não deverá 
circular a mais de 10km/h (andamento a passo acelerado). Qualquer comportamento desadequado em relação ao comportamento fora de 
pista é punível, se reportado ao COC por um Oficial de prova. 

 

3.18 Para operações de abastecimento, deverão ter sempre um extintor pronto a ser usado junto ao kart. 
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4 PROCEDIMENTOS DO EVENTO 
 

4.1 Antes do início do evento, deverão ser apresentados todos os documentos para a Acreditação da equipa e seus membros, e entrega dos 
formulários de Escrutínio ao Comissário Técnico, que procederá a uma inspecção de confirmação. Nenhum kart entrará em pista sem ter 
cumprido os passos acima. 

 

4.2 Duração das mangas, número de mudança de pilotos mínima, e paragens obrigatórias deverão estar afixadas no quadro de corrida. 
 

4.3 Apenas condutores inscritos e acreditados pelas equipas para a prova poderão entrar em pista para treino e corrida, excepto se autorizado 
pelo COC. 

 

4.4 Paragens com intensão de mudança de piloto deverão envolver uma mudança real de piloto, paragens onde o mesmo piloto retorna à pista, 
não serão consideradas trocas de piloto e caso o número mínimo de troca de condutores não seja atingido, será atribuída uma penalização. 

 

4.5 A grelha de partida inicial será determinada pelos tempos de volta durante a sessão de qualificação, sendo que a ordem de partida organizada 
do menor tempo para o maior. Outra forma de organização da partida poderá ser usada esporadicamente, se decidido pela Comissão 
Desportiva. 

 

4.6 Se por ventura não for possível efectuar a Manga de qualificação, as posições da grelha de partida será de acordo com a classificação do 
Campeonato, ou por sorteio. 

 

4.7 Caso alguns karts não tenham conseguido marcar um tempo de qualificação, estes serão posicionados atras do kart mais lento por ordem 
numérica (número de competição), crescente. 

 

4.8 A grelha de partida para as corridas subsequentes será de acordo com o resultado da manga anterior, com o vencedor a sair da posição 1 
sendo seguido pelos restantes em forma decrescente 

 

4.9 Concorrentes que não consigam comparecer à grelha, farão a partida da pré-grelha, após a passagem do último kart. 
 

4.10 Durante a volta de formação, caso um concorrente encontre algum problema técnico no kart e pare, ou faça um peão, ao voltar à pista, não 
podem ultrapassar para alcançar a sua posição inicial, deverão aguardar a passagem dos karts em pista e seguir no fim do pelotão 

 

4.11 Caso a corrida acabe em bandeira vermelha, o resultado final será a ordem de passagem na linha de meta na volta imediatamente anterior. 
 

4.12 Condutores devem indicar a intensão de sair do circuito, levantando visivelmente a mão acima da cabeça, com antecipação e duração 
suficiente antes de abandonar o circuito, adoptando uma linha segura e fora da linha de corrida. 

 

4.13 Todos os karts, ao sair da pista para as boxes, devem sempre passar na balança para pesagem 
 

4.14 O kart deve parar por completo antes de ser empurrado para a balança, onde deverá manter-se imóvel até ser libertado pelo Oficial de 
pesagem. Após indicação do oficial, deverá ser empurrado para fora da balança. O kart poderá ser assistido por uma pessoa apenas, nas 
operações de subida e descida da balança 

 

4.15 Mudança de piloto, Acertos de lastro e abastecimento só deverá ser feito nas zonas definidas para o efeito, ou na Box da equipa. 
 

4.16 Durante a mudança de piloto, deverá ter-se em atenção o posicionamento do kart por forma a não impedir outras equipas de proceder à 
entrada e/ou saída da zona de troca. 

 



6 

 

 

4.17 Todas as operações de abastecimento deverão acontecer na zona designada para abastecimento, o kart deverá estar desligado e o piloto fora 
do kart. 

 

4.18 Todas as paragens por instrução do COC não contarão como paragens obrigatórias ou de troca de piloto 
 

4.19 Não se pode fazer nenhuma intervenção/reparação mecânica que necessite ferramentas em pista ou no grid 
 

4.20 Ninguém, sem ser o piloto designado para a manga pode entrar ou cruzar a pista sem a expressa autorização do COC 
 

4.21 Recuperação de Kart avariado/acidentado: As equipas deverão obter permissão do COC para procederem à recuperação do kart. O COC ou o 
Chefe dos Marshal controlará o procedimento e movimentos em pista, com o uso de bandeiras amarelas ou o uso de um safety kart. É 
permitida apenas uma equipa de recuperação em pista. 

 

4.22 Só pessoal autorizado (Condutor autorizado, concorrente, chefe de equipa e membros da equipa) pode circular nas áreas restritas 
 

4.23 Rodar em pista aos S (Zig-zag) com o propósito de aquecer os pneus ou raspa-los é proibido, seja em treinos, qualificação ou corrida. 
Penalização é dedução de 1 volta. 

 
 

5 ANOTAÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1 Os karts deverão sempre cumprir com o Regulamento Técnico 
 

5.2 Verificações técnicas poderão ser feitas em qualquer momento no dia da corrida 
 

5.3 Só poderá ser usado um chassis por corrida. 
 

5.4 Com excepção do chassis, qualquer parte/peça pode ser substituída durante o evento 
 

5.5 Motores, carburadores, e pneus só podem ser substituídos com a autorização expressa do COC ou Comissário Técnico, que poderá solicitar 
qualquer uma das partes para inspecção. 

 

5.6 Os motores de substituição deverão estar selados de acordo com o Regulamento Técnico. 
 

5.7 Só se poderá usar a gasolina disponível nas bombas comerciais em Moçambique, ou combustível fornecido pela organização (Caso 
especificado no Regulamento Particular de Prova) 

 

5.8 Não se poderá adicionar nenhum aditivo ao combustível 
 

5.9 Substituição de componentes no motor, deverá ser apenas com peças originais de acordo com a Especificação do Fabricante 
 

5.10 O COC ou Comissário Técnico pode inspecionar e/ou mandar executar um teste de Dyno. Caso o motor esteja dentro dos parâmetros, a 
Organização custeará o teste. Caso se confirme que o motor não esteja dentro dos parâmetros, todos os custos do teste e trabalhos de 
correcção serão custeados pelo Concorrente 

 

5.11 Sistema de comunicações Box/Kart é autorizada. 
 

5.12 Durante o evento é proibido: 
 

5.12..1 Aquecedor de pneus, materiais ou químicos que alterem as características dos pneus 
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5.12..2 O peso total do conjunto kart + piloto não deverá nunca estar abaixo do mínimo regulamentar.  
 

5.12..3 Todo o kart que for a pista sem ter os pesos bem presos, será sujeito a uma penalização igual a estar abaixo do peso. 
 

5.12..4 Os números de competição deverão estar fixados na frente, laterais e traseira de cada kart. Deverão ser números pretos com pelo menos 
80mm sobre um fundo amarelo com dimensões mínimas de 140mmx140mm 

 
 
 

6 TESTES DE DINAMOMETRO (DYNO) 
 

6.1 Teste e selagem/certificação de motores deverá ser sempre feito no Dyno oficial do ATCM 
 

6.2 Ver procedimento de DYNO 
 

7 SELOS 
 

7.1 Os selos no motor só podem ser afixados por um membro da comissão técnica após a verificação de que o motor cumpre os 
requisitos estabelecidos na especificação técnica e nos parâmetros de desempenho de cada classe. 

 

7.2 Os selos no motor devem permanecer intactos em todos os momentos, sendo que nenhum kart será autorizado a competir 
sem um selo dyno intacto ou selo temporário. 

 

7.3 O cabo em excesso não pode ser aparado a menos de 30 mm da borda do vedante. O corte ou a aparagem do cabo mais curto 
pode ser qualificado como adulterado. 

 

7.4 As reparações num motor durante um evento que exija a remoção do selo devem ser efectuadas sob a supervisão de um 
membro da comissão técnica, e um selo temporário será afixado após as reparações, podendo o motor ser recolhido após o 
evento para testes. 

 
 

8 VERIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE 
 

8.1  O ATCM reserva-se ao direito de apreender o motor de qualquer concorrente após um evento. 
 

8.2 Os motores serão selados numa caixa e só serão abertos por um membro da comissão técnica na data do teste de conformidade 
nas instalações do Dyno. 

 

8.3 O ATCM apenas suportará os custos das verificações de conformidade para motores legais.  
 

8.4 Se for encontrado um motor em desconformidade às especificações, o custo do teste será para a conta dos concorrentes. 
 

8.5 A data dos controlos de conformidade será decidida pela comissão técnica. Caso o concorrente não possa comparecer poderá 
indicar um representante. No caso de nem o concorrente nem um representante estarem disponíveis, o teste continuará sob a 
supervisão dos membros da comissão presentes. 

 

8.6 Os motores encontrados em desconformidade com os parâmetros de desempenho permitidos serão verificados por 
modificações ilegais e ou peças ilegais. Se uma parte em desconformidade da especificação ou modificação for encontrada, as 
sanções serão aplicadas e as equipas culpadas podem enfrentar uma interdição vitalícia do ATCM. 

 

8.7 Os motores encontrados que excedam os parâmetros de desempenho terão imediatamente os seus selos cortados, e trazidos 
de volta para o nível de desempenho correto e selado novamente, antes de serem libertados de volta para o concorrente. 
Qualquer custo incorrido nesta operação será por conta do concorrente. 
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9 AUTO-VERIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

9.1 Será utilizado um sistema eletrónico de autoavaliação, pelo que os concorrentes assumirão a responsabilidade por certos 
componentes da avaliação. Os resultados e informações de autoavaliação serão registados numa declaração/submissão 
electrónica. 

 

9.2 A avaliação escrutínio abrangerá aspectos específicos de controlo, principalmente centrados na segurança. 
 

9.3 Quaisquer irregularidade, imprecisões, omissões e apresentação falsa ou desonesta de declarações de autoavaliação 
encontradas durante o parc ferme serão sujeitas a uma penalidade.
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10 PNEUS (1 código de barras por pneu) 
 

10.1  F400 Endurance - MG RL1 (14 pneus com códigos de barra podem ser usados por Campeonato). 
 

 Pneus de chuva não são permitidos. 
 

10.2  As equipas só podem substituir pneus durante um evento após a notificação do COC e ao Oficial Técnico/Escrutinador do código 
de barras do pneu de substituição, que será registado e fará parte da sua quota anual. 

 

10.3  É irrelevante se um pneu é novo ou utilizado, sendo que cada pneu utilizado será gravado e contado para os seus códigos de 
barras máximos permitidos para o ano. Os pneus são contabilizados individualmente e não em conjuntos. 

 

10.4  Os códigos de barras dos pneus estão associados à equipa/kart nos quais são registados pela primeira vez e não podem ser 
trocados entre karts e equipas.  

 
 

11 PROTESTOS 
 

11.1 O direito de protestar cabe exclusivamente a qualquer participante ou funcionário que se considere legitimamente lesado por 
qualquer decisão, acto ou omissão de um organizador, funcionário, concorrente, condutor ou outra pessoa ligada a qualquer 
competição em que esteja ou tenha participado. 

 

11.2 Um protesto a considerar pelos comissários deve ser apresentado directamente aos mesmos, ao Director de prova, ou ao 
Secretário da prova. 

 

11.3 Todos os protestos devem ser apresentados por escrito, indicando o nome e endereço do requerente, os motivos do protesto, 
assinados pelo concorrente ou piloto que efectuem o protesto, serem acompanhados da taxa não reembolsável de 7000Mzn, 
serem apresentados dentro do prazo previsto, conforme especificado a seguir: 

 

11.4 Um protesto contra uma desvantagem para uma manga, ou qualificação para uma manga:  não menos de uma hora antes do 
tempo previsto para o início da manga. 

 

11.5 Um protesto em relação à posição na grelha de partida: no prazo de dez minutos a partir da notificação de  
tal posição 
 

11.6 Um protesto contra uma decisão dos comissários: pelo concorrente directamente envolvido, no prazo de 30 minutos após a 
notificação dessa decisão a esse concorrente por escrito.  

 
 
 

12 TAXAS E MULTAS 
 

12.1 As taxas e multas serão aplicadas pelos comissários desportivos e pelo director de prova.   As infrações reincidentes podem 
resultar em novas multas, tal como determinadas pelos comissários desportivos. 

 

12.2 Taxa de registo F400 Endurance    4500Mzn 
 

12.3 Multa por inscrição tardia e por mora no pagamento da taxa 1000Mzn 
 

12.4 Corridas extraordinárias (dia e noite)    1000Mzn 
 
12.5 Teste de Dyno      1800Mzn (equivalente a R400) 
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12.6 Multa por dano no Transponder   1500Mzn 
 

12.7 Taxa de protesto (não reembolsável)   7000Mzn 
 
 

13 SANÇÕES 
 

 
Código         Sanção 

 
A - Exclusão da classificação do evento  

 
B - Exclusão da classificação da manga 

 
C - Dedução de uma volta 

 
D - Adição de 30 segundos no tempo da corrida 

 
E - Largada na última posição da grelha 

 
F - Exclusão do clube/perda de licença 

 
G - Penalização de tempo à discrição dos comissários (de 5 a 60 segundos) 

 
 

 INFRACÇÃO ISOLADA REINCIDENCIA 

 

 
13.1 

 
 
Inconsideração, intimidação, anti desportivismo, imprudência, 

Penalização Penalização 

 conduta perigosa ou inapropriada B / A A / F 

 
13.2 Incumprimento de bandeiras. C B / A 

13.3 Condução sob influência de álcool ou drogas A A 

13.4 Ausência no briefing dos pilotos E E 

13.5 Velocidade nos pits B A 

13.6 Violação do trajecto da condução B A 

13.7 Violação na troca de pilotos (por violação). C x5 C x5 

13.8 Violação dos procedimentos de largada  D C 

13.9 Violação dos procedimentos de pesagem    D / B B / A 

13.10 Violação dos procedimentos de abastecimento  B A 

13.11 Entrada e saída imprópria do circuito   D C 

13.12 Adulteração/Alterações não permitidas  A A / F 

13.13 Peso abaixo do limite durante qualificação  E E 

13.14 Peso abaixo do limite – penalidade por quilo  C C 

13.15 Perda de peso no circuito ou peso inadequado 

Perda no circuito ou peso seguro inadequadamente  

 B A 

13.16 Identificação do kart ou montagem de Transponder  D C 

13.17 Violação de restrições de pneus  B A 
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13.18 Auto-avaliação irregular  B / A B / A 

13.19 Condução aos S para aquecer pneus na pista  C C 

13.20 Sanção à discrição dos comissários desportivos   G G 
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PROCEDIMENTO DE TESTE DYNO 
 
 

1. Os testes de todos os motores serão feitos no Dyno oficial pela Comissão Técnica. 

1.1. Todos os testes serão efetuados com a correção J1394 da norma SAE. 

1.2. A relação de accionamento correta deve ser definida para a classe correcta. 

1.3. O custo da certificação Dyno será de R400 (1800MZn), excluindo custos ou encargos adicionais. 

 

2. Preparação do motor pré-Dyno 

2.1. O motor deve chegar ao Dyno: 

➢ Todos os parafusos necessários utilizados para vedar o motor pré-perfurado. 

➢ Corrente de proteção e exaustor e silenciador removidos. 

➢ O conjunto do acelerador deve estar montado e totalmente funcional. 

➢ A montagem do motor, a bomba de combustível e a embraiagem com a relação correcta devem ser montadas e totalmente 

funcionais. 

➢ O óleo do motor deve estar completamente drenado. 

➢ Um recipiente selado de 1 litro (F400 & F300) ou 500 ml (F200) de óleo de motor sintético completo de 5W40, 

independentemente da marca, deve ser fornecido para ser utilizado para testes de Dyno. 

2.2. Se algum dos requisitos de 2.1 não for cumprido: 

➢ Será cobrada uma taxa adicional de preparação R150 (675MZn) para preparar o motor para testes. 

➢ Quando não for fornecido óleo ou o recipiente não estiver selado 1l do Quartzo Total 900 5W40 será 

fornecido e utilizado para o teste Dyno, com um custo de R200 (900MZn). 

 

3. Procedimento de aquecimento e pré-verificação de Dyno: 

3.1. O motor será aquecido a um mínimo de 30 graus no bloco do motor. 

3.2. Manter firme a 2000 antes de iniciar a aceleração. 

3.3. A corrida Dyno será gravada de 3000 RPM a 5000 RPM. 

3.4. Execute três ensaios de aquecimento, que não são utilizados no cálculo final. 

3.5. Verificar e ajustar válvulas/torneiras 

 

4. Certificação do procedimento Dyno 

4.1. Serão efetuados cinco movimentos de potência consecutivos. 

4.2. Os valores mais baixos e mais elevados do binário (N.m) e da potência (kW) serão excluídos e a média dos três dígitos restantes 

será utilizada para determinar a potência média (kW) e o binário médio (N.m). 

4.3. Os motores serão testados com binário e potência. A média calculada do motor não pode exceder o máximo de nenhum destes 

parâmetros. 

4.4. Qualquer motor que se encontre acima do limite terá o seu selo cortado e reposta dentro dos parâmetros corretos, com um custo 

de R150 (675MZn) mais o custo das juntas de cabeça (se não for fornecida) 

4.5.  Qualquer motor que se encontre acima do limite pode ser aberto e inspecionado para obter modificações ilegais pelo comité 

técnico. Se não forem encontradas modificações, o motor será novamente testado e selado dentro da especificação de desempenho 

máxima. 
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4.6. Nenhum motor que exceda os parâmetros máximos de desempenho será libertado ao proprietário. 

Será introduzida na especificação correta e selada antes de ser libertada. 

4.7. Os motores que se encontrem dentro das especificações de desempenho máxima permitidas serão 

selados com um selo numerado. 

4.8. O carburador também será selado com um selo numerado separado. 

4.9. Ambos os selos devem permanecer intactos para que um motor seja considerado certificado. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS F400 
 

1.       Geral 

 

1.1. F400 Endurance é uma classe controlada e não são permitidas quaisquer modificações, a menos que 

explicitamente indicado nestas especificações. 

 

2.       Chassis 

2.1. Só será permitido um chassis homologado CIK com um único sistema de travão traseiro. 

2.2. O chassis tem de ter a homologação CIK. 

2.3. o Chassi pode ser modificado no apoio do banco do lado do motor para dar lugar ao mesmo. 

2.4. Só será permitida a carenagens CIK. 

2.5. Não são permitidos materiais compósitos. 

2.6. Só são permitidos assentos CIK de fibra de vidro. 

2.7. Só são permitidos sistemas de travão aprovados pela CIK. 

2.8. A largura traseira máxima do lado externo da borda de um pneu ao outro de 1400 mm. 

   2.9. Só são permitidas jantes de alumínio ou magnésio de alumínio ou magnésio de 210 mm à frente.  

   2.10. Um guarda-corrente é obrigatório e deve ter uma proteção eficaz sobre a parte superior da corrente exposta. 

 

3. Motor 

3.2.  O motor a utilizar deve ser o Honda GX 390 (389 cc) 

3.3. Limites de especificação de desempenho F400 (medidos no Dyno oficial de F400): 

3.3.1. F400: Potência: 17.9KW (24HP)(25.2HP com a nova admissão de ar fornecida por F400) 

3.3.2. F400: O binário é de 50Nm (51nm com a nova admissão de ar fornecida por F400) 

3.3.3. F400 Tempo de aceleração: 3.7s 

 

Os parâmetros de desempenho podem ser revistos a qualquer momento pelo comité desportivo, se for necessário. 

Todas as peças de substituição devem ser Honda, exceto nos casos em que as peças Hoffmann são permitidas,  

consulte abaixo: 

3.4. Modificações no motor 

         3.4.1. Nenhum material pode ser removido de qualquer parte do motor, salvo especificação em contrário. 

         3.4.2. O reservatório normal de combustível, o exaustor e o limitador de rotação devem ser removidos. 

         3.4.3. Podem ser utilizados parafusos e anilhas para fechar os furos deixados na manivela depois de retirar o 

         limitador de rotação. 

         3.4.4. O volante: 

                    3.4.4.1. O volante não pode ser equilibrado, tornado mais leve ou modificado de forma alguma. 

                    3.4.4.2. F400: A chave do volante pode ser modificada e o tempo do volante pode ser avançado em no máximo 2 mm. 

         3.4.5. A cabeça pode ser maquinada para motores de especificação F400. 

         3.4.6. Podem ser removidos pontos de montagem antigos para o depósito de combustível.  

         3.4.7. O veio pode ser maquinado para acomodar a embraiagem. 
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         3.4.8. A cambota pode ser cortada ou polida se a biela pegar. 

         3.4.9. A cambota não pode ser modificada, equilibrado ou ter o peso reduzido de qualquer forma que não seja  

         para acomodar a embraiagem ou encaixar numa haste de ligação de tamanho inferior. 

         3.4.10. As válvulas e as sedes podem ser polidas se não estiverem a vedar corretamente, mas só podem ser  

         polidas para o ângulo reto standard. 

         3.4.11. Pode ser utilizada uma mola padrão OEM por válvula. 

         3.4.12. Camisa de cilindro standard ID 88,00 mm. 

         3.4.13. Podem ser utilizadas cambotas Hoffman ou Honda. 

         3.4.14. Podem ser utilizadas válvulas Hoffman ou Honda. 

         3.4.15. Podem ser utilizadas hastes de ligação Hoffman ou Honda. 

         3.4.16. Material pode ser removido do coletor de óleo da biela. 

         3.4.17. Podem ser utilizados pistões de maiores dimensões sempre que necessário. 

         3.4.18. Só são permitidas velas de ignição NGK BP6ES ou NGK BPR6ES. 

 

4.       Carburador 

   4.1. Só pode ser utilizado o carburador OEM Honda, tal como fornecido com o motor GX390, não podendo ser  

  utilizados outros carburadores pós-venda. 

   4.2. Não será permitida qualquer modificação ao carburador. 

4.3. Só pode ser utilizado o jet principal normalizado fornecido. 

           4.3.1. Motores H1 / H2 - 92 jet 

           4.3.2. Motores T2 – 105 jet 

   4.4. Só pode ser utilizado o jet padrão fornecido. 

      4.4.1. Motores H1 / H2 – 45 jet 

              4.4.2. Motores T2 – 38 jet 

   4.5. Não é permitida a remoção do choke. 

5.       Escape 

5.1. Só será permitido o coletor de escape e silenciador aprovado pelo ATCM (todas as equipas devem respeitar o  

coletor e os gases de escape padronizados oficiais até à 3ª prova da temporada) 

5.2. Não será permitida qualquer modificação do coletor de escape ou do silenciador fornecido. 

   5.3. O coletor de escape deve ser do tipo de dobra dupla de uma peça 'S' e ser de um diâmetro exterior uniforme e constante 

   não superior a 32mm. 

6.       Filtro de ar e caixa de ar 

6.1. São permitidos os seguintes filtros: 

             6.1.1. Filtro de papel OEM Honda / Hoffmann onde é utilizada a caixa de ar OEM padrão. 

          6.1.2. Filtro vermelho K&N 

          6.1.3.Green Filter World Formula 

6.2. Nenhum material pode ser removido do filtro 

6.3. O coletor de admissão normalizado fornecido pelo clube será utilizado para motores de especificação F400. 

6.4. Não será permitida qualquer modificação ou remoção do material da entrada de ar. 

   6.5. Durante uma corrida com pista molhada, é permitida a utilização da caixa ou plástico para proteger a entrada de ar. 
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7.      Embraiagem 

7.1. Só podem ser util izadas as opções de embraiagem standarizadas aprovadas pelo clube.  

           7.1.1.Rogue clutch (Roelf Coetzee)  

           7.1.2. RA clutch (Philip Jones)  

             7.1.3. Premier clutch (4 Stroke workshop)  

8.       Engrenagem e Transmissão 

  8.1.        Transmissão por corrente -São permitidas 428 pitch chains com pinhão de ataque 17z e cramalheira 45z . 

   8.3. Rácio de unidade final global de 2.647 (corrente) 

9.       Peso 

   9.1. O peso mínimo do Kart e do condutor é: 

                      9.1.2. F400 - 185 Kg 

 

   9.2. Todos os pesos ligados ao kart devem estar fixados permanente e firmemente, com exceção da classe de 

   resistência que pode   ter pesos amovíveis.  

   9.3. Os pesos permanentes devem ser bem aparafusados à cadeira e/ou no ponto de montagem da coluna de  

   direção. 

   9.4. Os pesos amovíveis devem ser totalmente contidos dentro de um tubo ou manga firmemente afixados  

   no kart em pelo menos três pontos de montagem. Quando forem utilizados vários tubos, os tubos devem ser  

   agrupados e soldados firmemente uns aos outros. O ângulo dos tubos deve estar virado para trás e não estar  

   a menos de 30 graus da horizontal. 

   9.5. Os tubos de peso amovíveis devem ser montados de forma segura por três pontos de fixação do kart;  

   os pontos de montagem são os seguintes: 

             9.5.1. Assento ou parafuso de permanência do assento 

             9.5.2. Suporte de rolamento de eixo traseiro 

             9.5.3. Ponto de montagem do radiador 

             9.5.4. Uma lingueta pode ser soldada na armação para karts que não tenham separadores  

            de radiadores afixados 

 

 

 


