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COPA ITAIPU DE KART 2022 

CAMPEONATO CITADINO DE KART FOZ DO IGUAÇU - 2022 

REGULAMENTO DESPORTIVO/TECNICO 

Foz do Iguaçu/PR 15 de MARÇO de 2022. 

ADENDO 002 

A Federação Paranaense de Automobilismo – FPRA juntamente com o Automóvel Clube de Foz do Iguaçu - ACFI em 

parceria com a Associação dos kartistas de Foz do Iguaçu - AKAFI vem através deste ADENDO alterar os seguintes 

artigos do regulamento: 

       2.1 Calendário 

A partir deste adendo o calendário do Citadino de Foz do Iguaçu passa a ter as seguintes datas: 

2ª ETAPA 23/04 

3ª ETAPA 21/05 

4ª ETAPA/OPEN DO PARANAENSE 09/07 

5ª ETAPA/JUNTO COM PARANAENSE 05 e 06/08 

6ª ETAPA A DEFINIR 

 

4 – Da inscrição: 

4.1 - Fica estabelecido que a partir da segunda etapa o valor da inscrição será de 450,00 para todas as 

categorias. 

4.2 - Como incentivo para os pilotos que irão participar do campeonato citadino vindo de outros 

municípios com mais de 100 km de Foz, a taxa de inscrição terá um desconto de 50% no valor.  

Artigo 10 Pneus: 

10.1 - Para todas as categorias o piloto que participar do campeonato a partir da 2ª etapa, como ele 

estará com pneus novos, o mesmo deverá participar dos dois treinos oficiais de sábado com o jogo de 

pneus da prova. 

10.2 - Para a 4ª e 6ª etapa os pneus deverão ser os mesmos. 

10.3 - Para a 5ª etapa devera seguir a regra de pneus do Paranaense. 

10.4 – Para os pilotos que iniciarem o campeonato a partir da 3ª Etapa, não haverá penalização e 

poderão utilizar os pneus novos apenas na tomada e na 1ª e 2ª bateria, como prevê inicialmente o 

Regulamento. 
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