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CAMPEONATO CITADINO DE KART FOZ DO IGUAÇU - 2020  

REGULAMENTO DESPORTIVO/TECNICO 

ADENDO 002 

 

A Federação Paranaense de Automobilismo e o Automóvel clube de Foz do Iguaçu, visando atender a demanda de 

datas devido a pandemia e atendendo solicitação da AKAFI (Associação dos Kartistas de Foz do Iguaçu),  resolvem 

emitir o adendo 002 ao regulamento do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu 2020, alterando as datas e criando 

nova categoria assim sendo: 

 

1 – Fica criada a categoria F4 Jr, para pilotos com idades de 11 anos completos ate 15 anos completados no ano de 

2020 e peso de 140 Kg, motor F4 com redutor, Pinhão 13 e coroa 42, quantidade de 15 voltas por bateria. 

 

2 – Fica criada a categoria F4 NOVATOS, para pilotos que nunca tiveram carteira CBA até o ano de 2019, sendo 

que para critério de avaliação da performance do piloto fica nomeado o presidente da AKAFI (Associação dos 

Kartistas de Foz do Iguaçu)  para avalizar se o pilotos é ou não novato, motor F4 com peso total de 183 KG, Pinhão 

13 e coroa 42,  quantidade de voltas 20 voltas por bateria. 

 

3 - Alterar o item 2.1 do calendário inicial para novas datas segue: 

3.1.1 2ª e 3ª etapa dias 03 e 04/10/2020 

3.1.2 4ª e 5ª etapa dias 14 e 15/11/2020 

 

Fica determinado pelas entidades envolvidas que todos os protocolos de prevenção ao COVID 19 será cumprido a 

risca pelos participantes do campeonato, estando todos cientes de que a qualquer momento poderá ser interrompido 

o campeonato devido a novas normas decretadas pelo poder publico municipal. 

 

Demais itens do regulamento e o adendo 001 permanecem inalterados inalterados. 
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                      Rubens Maurílio Gatti                                           Marco Gehring 

Presidente                                    Presidente 

 

 

Associação dos Kartistas de Foz do Iguaçu 

 

Presidente  

Foz do Iguaçu/PR 22 de setembro de 2020. 


