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O artigo a seguir passará a ter a redação a seguir: 
 
Artigo 14º - CHASSI / CARENAGEM 
14.1 CHASSIS – Homologação CBA ou CIK Registrado na CBA, dentro de seus prazos de homologação. O chassi não 

poderá sofrer alteração que mude a sua característica, salvo as necessárias à fixação do motor, suporte de 
peso, e para-choque traseiro estendido para a proteção das rodas traseiras. Cubo traseiro de (90±5) mm 
(entre a face de encosto do flange da roda e o final da peça) de alumínio, cubo dianteiro de (90±5) mm 
(entre a face de encosto do flange da roda e o final da peça) de alumínio, de qualquer fabricante homologado 
de chassi, em qualquer época, rolamentos dianteiros e traseiros com pistas e esferas em aço, para-choque 
traseiro de plástico homologado CIK/FIA e/ou CBA ou de aço com abas protetoras das rodas traseiras. Os 
rolamentos dos cubos dianteiros fazem parte da peça inclusive para fins de medição do comprimento total. 
Proibido o uso de cubos de roda desprovidos de rolamentos (traseiros com diâmetro interno de 40, 50 mm 
ou similares) para fixar as rodas dianteiras às mangas de eixo dianteiras, com o auxílio de adaptadores 
providos de rolamentos, com diâmetros externos adequados aos cubos em questão. Os demais 
equipamentos serão de livre procedência. Nenhuma alteração será permitida em sua estrutura original, 
salvo as necessárias à fixação do motor, suporte de peso e tanque de combustível. Só poderá ser usado um 
chassi por EQUIPE (definida pelo número do kart), lacrado. O chassi declarado não poderá ser trocado a 
menos que haja a permissão do Comissário Técnico. 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021. 
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