CATEGORIA SHIFTER ROK

ART. 1º - ETAPA
1.1
Será disputada em duas provas. A duração das provas será definida através de adendo
da etapa.

ART. 2º - CATEGORIA: Pilotos portadores de licença de piloto, PGK, PSK-B, PSK-A ou PNK.
2.1 SHIFTER ROK SENIOR: pilotos entre 30 e 39 anos completos. (CLASSIFICAÇÃO GERAL)
SHIFTER ROK SUPER-SÊNIOR: pilotos acima de 40 anos completos.
ART. 5º - PESO
SHIFTER ROK SENIOR (GERAL): 190 kg
SHIFTER ROK SUPER-SÊNIOR: 190 kg
6.1
CHASSIS E FREIOS: Chassis com Homologação CBA, CIK/CBA (ou CIK-FIA com
representação oficial no Brasil - lista ao final ou de acordo com adendos), dotados
exclusivamente de freios completos (traseiros e dianteiros) acionados pelo pé esquerdo, estes
também com Homologação CBA, CIK/CBA (ou CIK-FIA com representação oficial no Brasil lista ao final ou de acordo com adendos), sendo usados como sistemas completos, isto é,
cilindro-mestre, cáliper(s) (“pinças”), disco(s), pastilha(s) e mangueira(s). É permitido o uso de
chassi e sistema de freio de marcas diferentes, desde que homologados (conjuntamente com
um chassi ou separadamente) e inspecionados previamente pelos Comissários Técnicos.
Nenhuma peça do chassi ou freio poderá sofrer alteração que mude a sua característica original
constante da Ficha de Homologação. Liberado apenas o retrabalho no chassi para fixação da
alavanca de câmbio. Somente um chassi poderá ser usado por prova, que poderá ser lacrado.
Chassis e freios devem ser utilizados conforme suas Fichas de Homologação CIK/FIA OU
CBA. Qualquer alteração em suas características que não corresponda ao constante na
FH poderá acarretar na desclassificação do concorrente.
6.1.1 EIXO : O eixo deverá ser construído em material ferroso e imantável. Diâmetro do eixo
50 (mm) Espessura mínima da parede 1,9 (mm)
6.1.2 PÁRA-CHOQUES: Será obrigatória a utilização de pára-choques traseiro de plástico,
homologação CIK/CBA ou CBA.
6.1.3 MARCAS DE CHASSIS CIK-FIA LIBERADOS: Energy, Praga,
Oberon,
TonyKart/Kosmic/Exprit/FA, DR (Danilo Rossi), CRG e KR (Kart Republic).
6.2
MOTOR: A SHIFTER ROK é destinada ao uso exclusivo dos motores Vortex ROK
SHIFTER., respeitando sua Ficha de Homologação (ART. 8º ou link em
www.kartodromogranjaviana.com.br ).
5.1

1

Todas as peças de motor devem ser originais VORTEX deste modelo. Os motores ou
acessórios NÃO podem ser modificados em seu formato, conteúdo ou função que difira
do seu conceito original. É proibido acrescentar ou retirar material ou qualquer
componente que não aqueles indicados na Ficha de Homologação ou adendo oficial a
este regulamento.
6.2.1 RELAÇÃO (pinhão e corôa): Livre.
ART. 7º - PNEUS
7.1
MG especificação FZ (Amarelo), novos a cada etapa, adquiridos e sorteados pela
organização do campeonato.
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