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REGULAMENTO TÉCNICO E DESPORTIVO 

CAMPEONATO MUNICIPAL 

TAÇA KART RACERS 2018 

NOVA IGUAÇU 

 

ADENDO 02 

AO ARTIGO 7º 

 

I. Da Comissão de Segurança: será criada uma Comissão de Segurança toda vez 

que houver um acidente ou incidente de pista em que, pelo menos, dois 

pilotos inscritos neste campeonato enviem uma Solicitação de Averiguação 

dos fatos, conforme segue: 

a) A Solicitação de Averiguação deverá seguir os seguintes critérios: 

 Confeccionada por escrito; 

 De forma individual; 

 Por piloto inscrito neste campeonato; 

 Direcionada ao Presidente dos Kart Racers; 

 Em qualquer meio de comunicação utilizado pelos Kart Racers; 

 Enviada até 10 dias úteis após o fato ao qual deseja 

averiguação. 

b) Esta comissão tem o único objetivo de levantar as causas, efeitos e 

providências a serem tomadas para evitar novas ocorrências do fato 

em questão e em nenhuma hipótese terá qualquer finalidade de 

levantamento de culpados ou responsáveis, o que é prerrogativa 

exclusiva de Comissão de Pilotos; 

c) A reunião de Comissão de Segurança iniciar-se-á uma hora antes do 

horário previsto para a largada da primeira etapa após o recebimento 

da segunda solicitação de criação desta comissão referente ao mesmo 

fato; 

d) Esta reunião será iniciada a partir do horário marcado com, no mínimo, 

dois pilotos inscritos neste campeonato; 

e) Terminando o tempo disponível para esta reunião e não havendo o 

número mínimo de pilotos exigido na alínea anterior, ela fica, 

automaticamente, transferida par a próxima etapa; 

f) Qualquer piloto que chegue após o início desta reunião, só poderá se 

manifestar e votar nas decisões que forem iniciadas suas discussões 

após a sua chegada; 
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g) Qualquer integrante do Kartódromo Adrenalina RIO KART Nova Iguaçu 

poderá participar de Reunião de Comissão de Segurança e terá o 

direito de se manifestar, porém não de votar; 

h) As decisões desta comissão serão estabelecidas por votação da maioria 

dos pilotos inscritos presentes, com voto de desempate do piloto 

presente com a melhor colocação no campeonato. 

 

Nova Iguaçu, 11 de março de 2018.  

 

_____________________________________________ 

EDUARDO LOUZADA PIRES 

Presidente - Kart Racers 


