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1 Introducció. 
 
STA organitza Kart Academy 
 
El Comitè del KART ACADEMY està format per membres de: 
 

• STA (Organitzador)  

• CIAC - Motorsport 2020 

• FCA 
 
La missió del Comitè Organitzador serà vetllar per a la correcta organització de la 
competició i desenvolupar metodologies que ajudin als estudiants a aprendre de les 
seves experiències i els permetin millorar el seu vehicle. 
 
El Kart Academy és una competició entre equips d’estudiants d’Instituts i Escoles de 
Formació en Automoció, on l’objectiu dels estudiants és concebre, dissenyar, fabricar, 
desenvolupar i competir amb un kart. 
 
Hi ha dues categories segons el motor utilitzat: 
 

• Kart amb motor de combustió interna 

• Kart amb motor elèctric 
 
Els estudiants formaran un equip, que haurà de enfrontar-se a situacions reals per 
assolir l'èxit (finançament, reptes tecnològics, comercials, seguretat, etc). 
 
El Kart Academy donarà als equips la possibilitat de demostrar la seva creativitat i els 
seus coneixements, podent comparar els seus resultats amb els d’altres Escoles i 
Instituts. 
 
El Kart Academy es una competició de disseny d’automoció per a estudiants, que 
necessita d’unes proves dinàmiques per valorar els vehicles, NO és una cursa. 
 

 

 
2 Dades importants. 

2.1 Data de la competició. 

El día de la competició és el 13 i 14 de juliol de 2019, al Circuit de Barcelona-Catalunya 
(Montmeló). 
 

2.2 Inscripcions. 

Les dates per a sol·licitar la inscripció a la competició es faran públiques a la web de la 
competició i/o de les entitats organitzadores durant el mes de Març (primer trimestre 
del curs escolar). 
 
Les sol·licituds d’Inscripció es faran arribar a través de la web de STA, o de la pròpia 
competició, un cop obert el període, tot omplint i enviant el formulari on-line de sol·licitud. 
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2.3 Documents a presentar. 

L’Organització farà arribar als equips acceptats el calendari d’entrega dels documents 
que han de passar per l’avaluació tècnica prèvia a la inscripció, així com una plantilla en 
blanc de cadascun d’ells: 

• Llista de membres que formen l’equip i dades personals 
 

2.4 Membres de l’equip. 

Hauran d’estar matriculats de qualsevol curs de grau mitjà o grau superior de Formació 
Professional. 
 
El nombre de alumnes que formen un equip no està limitat. 
 
Cada equip ha de estar acompanyat d’un profesor com a mínim que serà inscrit com a 
tutor del equip. 
 
A més caldrà designar: 

• Dos alumnes que seran els pilots del kart durant les proves dinàmiques, que han 
d’assister 

• Un alumne que actuarà com a Cap de l’equip (pilot o mecànic oficial). 

• Dintre del box assignat, només podrán estar 8 membres de l’equip al mateix 
temps. D’aquest 8 membres, sempre han de ser-hi els pilots, i el Cap de lèquip. 

• Es repartirán 8 armilles per cada equip. 
 
Els membres de l’equip que realitzaran les proves dinàmiques (pilots), han de ser majors 
de 16 anys en el moment de la realització de les proves. 
 

2.5 Límit d’equips inscrits. 

 
A l’edició 2018/2019 seran acceptats 15 equips com a màxim. En cas de rebre més 
sol·licituds que places disponibles, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. 
 

2.6 Drets d’Inscripció. 

Seran publicats a la web de la competició i/o de les entitats organitzadores durant el 
mes d’abril.  
 

2.7 Verificacions del Vehicle. 

2.7.1 Verificacions. 

El dia de la competició, es durà a terme la verificació del vehicle per tal de certificar el 
compliment de la normativa i la seguretat del vehicle. 
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3 Aspectes generals. 

3.1 Normativa. 

En aquest reglament s’estableixen les regulacions que han de complir els projectes del 
Kart Academy. En caràcter subsidiari la normativa a aplicar serà la normativa tècnica 
aplicable de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) així com també la de la Comisió 
Internacional de Karting (CIK FIA  http://www.cikfia.com/home.html) si ho requereix. 
 

3.2 Qüestions i dubtes relatius a la normativa. 

En tot cas les qüestions i dubtes relatius a la normativa seran resolts pel Comitè 
Organitzador. 
 

3.3 Llengües admeses. 

Les llengües admeses a la competició són: 

• Català 

• Castellà 

• Anglès 
 
El projecte i la seva presentació es podrà realitzar en qualsevol d’aquestes llengües. 
 

3.4 Entrenaments i treball amb seguretat. 

Tots els membres dels equips, professors i altres representants d’ Escoles o Instituts, 
hauran de cooperar i seguir totes les indicacions dels organitzadors, oficials i jutges. 
 
Durant la competició, els karts només podran estar en funcionament en els llocs 
específicament marcats per la Organització. 
 

3.5 Modifiacions al reglament 2017/2018 

 
Al punt 4.5.2.3 Exigències, s’ha afegit el diàmetre mínim dels tubs principals 
Al punt 4.7.1 Paraxocs davanter, s’ha aclarit les dimensions mínimes. 
Al punt 4.20.1. Escapaments s’ha afegit la ubicació de la sortida de gasos 
Al punt 4.22 Dipòsit de carburant, s’ha especificat l’ús de dipòsits originals. 
Al punt 4.25.2 Bateria per a motors elèctrics, s’ha especificat el votatge màxim. 
 

4 Requeriments del kart. 

4.1 Obligacions Generals. 

Les modificacions tècniques publicades durant la temporada mitjançant complement 
seran d’obligat compliment. 
 
En cas que sorgeixi algun dubte d’interpretació del present Reglament, el parer del 
Comitè Organitzador serà decisiu. 
 
Els valors, pesos i mesures indicats en el present Reglament, han de ser respectats en 
totes les circumstàncies i durant totes les verificacions realitzades en una prova o 

http://www.cikfia.com/home.html
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derivades d’aquestes. 
 

4.2 Definicions Generals. 

4.2.1 Kart. 

Un kart és un vehicle terrestre monoplaça, sense sostre ni habitacle, sense 
suspensions, amb o sense carrosseria, equipat de 4 rodes no alineades que estan en 
contacte amb el terra, on les dues davanteres asseguren la conducció i les dues 
posteriors, unides per un eix monobloc, la locomoció. 
 
Les parts principals son el xassís (inclosa la carrosseria), els pneumàtics i el motor. 
 

4.2.2 Xassís. 

Comprèn l'estructura del kart o quadre junt amb les parts mecàniques i la carrosseria 
formant un sol conjunt. 

4.2.3 Bastidor. 

És la part principal i monobloc d'un xassís que sustenta les peces principals i auxiliars.  
 

4.2.4 Motor de combustió. 

4.2.4.1 Cilindre. 
Volum V compost de el(s) cilindre(s) motor(s) pel desplaçament ascendent o descendent 
del(s) pistó(ns). Aquest volum s’expressa en centímetres cúbics i per tots els càlculs 
equivalents a la cilindrada dels motors, el numero "pi" serà forçosament 3,1416. 

V = 0,7854 x d2 x l x n 
 

amb:  
d = mecanitzat  
l = carrera 
n = numero de cilindres. 

 

4.2.4.2 Canals o conductes. 

Els canals o conductes són els elements cilíndrics o cilíndrics-cònics que permeten el pas 
de la gasolina, sigui quina sigui l’amplada o la posició dels elements. 
 
Nombre de canals o conductes: El nombre de canals o conductes reals i la més gran 
quantitat d’elements cilíndrics o cilindro-cònics transmeten la gasolina del càrter bomba 
al pistó, així com transmeten la gasolina de l’exterior del cilindre a les finestres 
d’admissió, o les finestres d’escapament a l’exterior del cilindre. 
 

4.2.5 Radiador. 

És un sistema particular que permet refredar un líquid (H2O) mitjançant l’aire. Sistema 
Líquid / Aire. Només està permès l’ús d’aigua sense cap additiu dins el circuit. 
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4.2.6 Dipòsit de carburant. 

Tota la capacitat de carburant del dipòsit que envia cap el motor.  

4.2.7 Rodes. 

És la definició conjunta de llanta amb el pneumàtic muntat: per a la conducció i/o 
propulsió del kart. 
 

4.2.8 Motor elèctric. 

Motor que transforma en moviment la energia elèctrica. 
 

4.2.9 Bateria. 

Dispositiu que emmagatzema energia elèctrica utilitzant procediments electroquímics i 
que amb posterioritat la pot retornar quasi en la seva totalitat. Aquest cicle es pot 
repetir un determinat nombre de vegades. 
 

4.2.10 Controlador. 

Dispositiu o conjunt de dispositius que serveixen per governar el funcionament de un 
motor elèctric. Normalment inclou un sistema manual o automàtic per iniciar i aturar el 
motor, seleccionar el sentit de rotació, regular la velocitat de gir, limitar el parell i protegir 
contra sobrecàrregues i avaries. El controlador de motor està connectat a una font 
d’energia com una bateria. 
 

4.3 Prescripcions generals. 

4.3.1 Generalitats. 

El kart i totes les modificacions hauran d’estar conformes amb aquest reglament. 
 

4.3.2 Aplicació d’aquestes prescripcions generals. 

Les presents Prescripcions s’apliquen al Kart Academy amb l'excepció que siguin objecte 
de disposicions específiques. És obligatori que cada equip demostri als Oficials que el 
seu kart està en conformitat amb el reglament durant tota la prova. 
 

4.3.3 Modificacions. 

Tota modificació està prohibida si no està expressament autoritzada per un article del 
present Reglament o per raons de seguretat decidides pel Comitè Organitzador 
mitjançant complement. 
 
A més, tota modificació o el muntatge que es tradueix en l'alteració d'un valor 
reglamentat o el seu control es presumeix fraudulenta i està prohibit. 
 

4.3.4 Addició de material i de peces. 

Tota addició o fixació de material o de peces està prohibit si no es explícitament 
autoritzat per un article del present Reglament o per raons de seguretat decidides per el 
Comitè Executiu. El material retirat no podrà ser reutilitzat. La reconstrucció geomètrica 
del quadre en cas d’accident està permesa afegint els materials necessaris per a la  
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reparació (material de soldadura, etc.) les altres peces utilitzades o malmeses no 
podran ser reparades afegint o fixant material, a menys que un article del present 
Reglament l’autoritzi com excepció. 

4.3.5 Acer estructural. 

Acer estructural o acer o aliatge d’acer estructural, que respongui a les especificacions 
ISO 4948 i a les designacions ISO 4949.  
 
Els acers d’aliatge on el contingut en massa d’ almenys un element d’aliatge sigui 
superior o igual al 5 % estan prohibits. 
 

4.4 Kart. 

4.4.1 Exigències generals. 

Un kart està compost d’un xassís - quadre (amb o sense carrosseria), dels pneumàtics i 
del motor. 
 
I ha de complir les condicions generals següents: 

• Posició de conducció: sobre el seient i els peus mirant cap endavant. 

• Nombre de rodes equipades amb pneumàtics: 4. 

• Material: la utilització del titani sobre el xassís està prohibit. 
 

4.4.2 Exigències especials. 

Xassís       Punt 4.5 
Dimensions i Pes      Punt 4 . 6 
Paraxocs      Punt 4.7 
Safata       Punt 4.8 
Carrosseria      Punt 4.9 
Transmissió      Punt 4.10 
Para-cadena / Corretja    Punt 4.11 
Suspensió      Punt 4.12 
Frens       Punt 4.13 
Direcció       Punt 4.14 
Seient       Punt 4.15 
Pedals       Punt 4.16 
Accelerador      Punt 4.17 
Motor       Punt 4.18 
Silenciós d’aspiració     Punt 4.19 
Escapament      Punt 4.20 
Soroll       Punt 4.21 
Dipòsit de carburant     Punt 4.22 
Carburant                                                        Punt 4.23 
Aire                                                                 Punt 4.24 
Posada en marxa i embragatge                      Punt 4.25 
Rodes: llantes i pneumàtics                               Punt 4.26 
Números de competició                 Punt 4.27  
Equipament de cronometratge i telemetria   Punt 4.28  
Bateria                                                            Punt 4.29 
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4.5 Xassís. 

El xassís ha de estar dissenyat i fabricat per l’equip participant. No es permet la 
utilització de xassís homologats i/o fabricats per tercers. 
 
El procés de fabricació del xassís s’haurà de documentar mitjançant un reportatge 
fotogràfic que n’acrediti la seva fabricació pels components del equip. La utilització de 
vídeo també es permesa. Aquest reportatge formarà part de la presentació del projecte. 
 
L’Organització es reserva el dret de visitar les instal·lacions per a validar-ne el procés de 
fabricació. 
 

4.5.1 Descripció de peces d'equipament. 

Està compost de: 

• Xassís-quadre. 

• Peces principals del xassís. 

• Peces auxiliars del xassís, a fi de fer el kart més sòlid. Tubs perfils (peces auxiliars) 
especialment ben muntats. Tanmateix, no pot representar un risc per la seguretat 
del conductor i d’altres competidors. 

 

4.5.2 Xassís-quadre 

4.5.2.1 Funció. 

Constitueix sobretot l’element principal del vehicle. Han de ser de connexió rígida les 
parts principals corresponents del xassís i la base de les peces auxiliars. Dóna al kart la 
resistència necessària i càrregues eventuals quan està en marxa. 
 

4.5.2.2 Descripció. 

El xassís–quadre és la part central i el portant de tot el kart. Ha de ser suficientment 
resistent per preveure i absorbir les càrregues produïdes pel vehicle en marxa. 
 

4.5.2.3 Exigències. 

Construcció tubular de secció cilíndrica en acer «imantat» (veure art. 4.3.5). Estructures 
monolítiques per les peces soldades no desmuntables. Els tubs principals de l’estructura 
han de tenir un diàmetre superior a 21 mm. 
 
Sense connexions (només les parts 1, 2 o 3 indicades com mòbils en el disseny tècnic nº 
1 de l’annex 1). 
 
La flexibilitat del xassís-quadre correspon als límits d'elasticitat de la construcció tubular. 
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4.5.2.4 Material. 

D’acer estructural o d’acer d’aliatge estructural, que responguin a les classificacions ISO 
4948 i a les designacions ISO 4949. 
 
Els acers d’aliatge on el contingut en pes d’ almenys un element d’aliatge sigui superior o 
igual al 5 % estan prohibits. 
 
L’acer estructural utilitzat ha de poder passar satisfactòriament el test de “força de 
contacte” següent: 

Un imant que tingui un camp magnètic axial de (x) Testa +/- 2% i una massa 
(x) gr., al que s’ha fixat una massa (sotmesa a la gravetat) de (x) gr., ha de 
romandre enganxat en tot punt de la superfície dels tubs del xassís-quadre. 

 
Prèviament a aquest test, les superfícies de contacte hauran d’esser despreses de tot 
tractament d’acabament amb un producte abrasiu. 
 
En totes les circumstàncies, a discreció del Comitè Organitzador o per una reclamació, es 
podrà realitzar un anàlisis químic (per fluorescència) i prevaldrà sobre el resultat del test 
de “força de contacte”. 
 

4.5.3 Peces principals del xassís. 

4.5.3.1 Funció. 

Transmissió de forces de la pista al xassís-quadre per un sol intermediari que son els 
pneumàtics. 

4.5.3.2 Descripció. 

(Disseny tècnic nº 1 de l’Annex 1) 
Totes les parts que transmetran les forces de la pista al xassís-quadre per un sol 
intermediari que son els pneumàtics: 

Llantes amb el suport:       1 
Eix posterior:        2 
Manegueta:        3 
Coixinets-pivots:       4 
Suports de l'eix davanter i posteriors:     5 
Peces de connexió de davant i darrera (si existeixen):  6 

 

4.5.3.3 Exigències. 

Totes les peces principals del xassís estaran fixades sòlidament les unes amb les altres 
o al xassís-quadre. 
 
Una construcció rígida és necessària, llevat de les d'articulacions (elements mòbils dins 
1, 2 o 3 del Disseny Tècnic 1 del Annex 1) 
 
Les connexions articulades sols son admeses en el suport convencional de la manegueta 
de l’eix i de la direcció. Està prohibit tot altre dispositiu en funció d’articulació en 1, 2 o 3 
eixos. Tot dispositiu esmorteïdor hidràulic o pneumàtic contra les oscil·lacions està 
prohibit. 
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L’Eix posterior ha de tenir un diàmetre exterior màxim de 50mm i un espessor de paret 
mínima a tot el tub de 1,9mm. 
 
El gruix de l’eix posterior ha de ser igual en tota la llargada (a excepció de l’allotjament de 
les clavetes) amb un mínim de: 
 

Taula equivalències en funció del gruix i els diàmetres externs de l’eix 

Diàmetre extern màxim 
(mm) 

Gruix Mínim 
(mm) 

Diàmetre extern màxim 
(mm) 

Gruix Mínim 
(mm) 

50 1.9 37 3.4 
49 2.0 36 3.6 
48 2.0 35 3.8 
47 2.1 34 4.0 
46 2.2 33 4.2 
45 2.3 32 4.4 
44 2.4 31 4.7 
43 2.5 30 4.9 
42 2.6 29 5.2 
41 2.8 28 Massís 
40 2.9 27 Massís 
39 3.1 26 Massís 
38 3.2 25 Massís 

 
L’eix posterior ha d’estar fet d’acer estructural. 
 

4.5.3.4 Croquis del xassís-quadre i les peces principals del xassís. 

(Disseny tècnic nº 1 de l’Annex 1) 
 

4.5.4 Peces auxiliars del xassís. 

4.5.4.1 Funcions. 

A excepció de les peces principals del xassís, tots els elements contribuiran al bon 
funcionament del kart, així com tot dispositiu facultatiu, amb la condició de que sigui 
conforme amb el Reglament. 
 
Les peces auxiliars no poden fer la funció de transmetre les forces de la pista al xassís-
quadre. 
 

4.5.4.2 Descripció. 

Fixació dels frens, del motor, de l'escapament, de la direcció, del seient, dels pedals, dels 
paraxocs i del silenciador d’admissió. 

• Llast 

• Tots dispositius i articulacions 

• Totes les planxes i tots els suports 

• Altres punts de fixació 

• Tubs i suports de reforç 

• Frens, discos de frens, etc. 
 
 



14 

Reglament Kart Academy 2018_2019 v01 

 

 

 

4.5.4.3 Exigències. 

Les peces auxiliars hauran d’estar sòlidament fixades. Les connexions flexibles son 
admeses. 
 
Tots els elements que contribueixen al funcionament normal del kart tenen que estar en 
conformitat amb el Reglament. 
 
Les peces hauran d’estar muntades de manera que no es desenganxin amb el kart en 
marxa. 
  

4.6 Dimensions i pes. 

4.6.1 Especificacions Tècniques. 

 
Distància entre eixos:  Mínim 95 cm. 

Màxim 99 cm. 
Via:    Com a mínim 2/3 de la distància utilitzada entre eixos.  
Llargada total:   182 cm màxim. Sense carenat frontal i/o posterior.  
Amplada total:  140 cm màxim 
Altura:    65 cm màxim de terra, seient exclòs. 
 
Cap altre element sobrepassarà el quadrilàter format pel carenat frontal, el paraxocs 
posterior i les rodes. 
 

4.6.2 Pes. 

Els pesos indicats són mínims absoluts que han de poder ser controlats en qualsevol 
moment de la competició i llegits sobre la bàscula, el pilot haurà d’estar completament 
equipat per a les proves dinàmiques (casc integral, guants i calçat). 
 
En el cas de portar llast, aquest ha d’estar sòlidament fixat al xassís o seient. El pès 
mínim a l’acabament de les proves es de: 

• Motor de combustió 150 kg. 

• Motor elèctric   160 kg. 
 

4.6.3 Llast. 

Si fos necessari haver d’ajustar el pès d’un kart per un o varis llastres, aquests han de 
ser blocs sòlids i fixats sobre el xassís o seient mitjançant dos cargols d’un diàmetre 
mínim de 6 mm. 
 

4.7 Paraxocs. 

Són les proteccions obligatòries davanteres, posteriors i laterals. Els paraxocs han de ser 
d’acer estructural (Disseny 2a de l’Annex 1). Els paraxocs han d’estar homologats com 
unitat propia. 
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4.7.1 Paraxocs davanter. 

És obligatori. El paraxocs davanter estarà constituït com a mínim per 2 elements. Un tub 
superior d’un diàmetre exterior mínim de 16mm en acer i un tub inferior d’un diàmetre 
exterior mínim de 20mm en acer i soldats entre ells. 
 
Aquests 2 elements seran independents de les fixacions dels pedals. 
 
El paraxocs davanter ha de permetre la fixació del carenat davanter obligatori. Ha 
d’estar fixat al xassís-quadre per 4 punts. 
 
La distancia mínima entre el centre del eix davanter i la part més exterior del tub superior 
(voladís) ha de ser de 350mm. 
 
L’amplada de la barra inferior serà, com a mínim de 300 mm mesurat en la seva part 
recta (sense els radis) mesurat en la dirección transversal del kart. 
 
Les fixacions de la barra inferior han de ser paral·leles (dins dels 2 plans horitzontal i 
vertical) a l’eix del xassís i permetre un encaix (sistema de fixació al xassís-quadre) de 
50mm dels paraxocs; han de estar distanciades 450mm i centrades respecte a l’eix 
longitudinal del kart a una altura de 90 +/- 20 mm respecte el terra. 
 
L’amplada de la barra superior serà, com a mínim de 400 mm mesurat en la seva part 
recta (sense els radis) mesurat en la dirección transversal del kart. 
 
L’alçada de la barra superior serà de 200mm mínim i 250mm màxim respecte el terra. Les 
fixacions de la barra superior estaran distanciades 550mm i centrades respecte l’eix 
longitudinal del kart.  
 
Les fixacions de la barra superior i de la barra inferior han d’estar soldades al xassís- 
quadre. 
 

4.7.2 Paraxocs posterior. 

És obligatori i ha d’estar compost d’una barra anti-encaix d’un diàmetre de 16 mm exterior 
com a mínim i d’una barra superior d’un diàmetre de 16mm com a mínim. El conjunt ha 
d’estar fixat al quadre per dos punts (eventualment per un sistema flexible) sobre els 2 
tubs principals del xassís. 
 
L’altura màxima vindrà donada pel pla passant per sobre les rodes davanteres i 
posteriors; la mínima serà de 200 mm del terra per la barra superior i 80 mm +/- 20 mm 
del terra per la barra anti-encaix. 
 
L’amplada mínima es de 600mm i el voladís posterior ha de tenir 400 mm com a màxim. 
 

4.7.3 Protecció de les rodes posteriors. 

(Disseny 2c de l’Annex 1) 
 
És obligatòria. 
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La protecció posterior ha de ser en plàstic de tipus monobloc buit i no ha de presentar 
cap perill per a la seguretat. L'estructura deu, per un altre costat, ser en plàstic passat 
sense guarnició d'espuma i el grossor de la paret ha de ser constant perquè la seva 
resistència sigui uniforme. 
 
En cap moment no pot situar-se per sobre el pla que passa per sobre dels pneumàtics 
posterior. 
 
La (les) superfície (s) de la protecció posterior deu (han) de ser uniforme (s) i llisa (s); la 
protecció posterior no ha de tenir forats o retalls diferents dels necessaris per a la seva 
fixació. 
 
Distància entre la part davantera de la protecció posterior i la superfície de les rodes 
posteriors: 15mm mínim i 50mm com a màxim. 
 
Amplària mínima: 1.340mm. 
 
Amplària màxima: la de l'amplària posterior global, en qualsevol moment i en totes les 
condicions. 
 
Altura al terra: mínim 25mm, màxim 60mm en, mínim, 3 llocs de la protecció, d'una 
amplària mínima de 200mm, situats en la prolongació de les rodes posteriors i l'eix mitjà 
del xassís. 
 
La part superior ha d’estar a una altura mínima de 200mm del terra i presentar a la part 
del darrere una superfície vertical (+ 0°/-5°) de 100mm mínim d'altura immediatament 
per sobre de la altura al terra, mesurat en, mínim, 3 llocs d'una amplària mínima de 
200mm, situats en la prolongació de les rodes posteriors i l'eix mitjà del xassís. 
 
Projecció posterior: 400mm com a màxim. 
 
El conjunt ha de fixar-se en el xassís en 2 punts com a mínim amb suports realitzats en 
plàstic, acer o alumini (eventualment per un sistema flexible) sobre els 2 tubs principals 
del xassís, o sobre el paraxocs actual (barra superior i barra antiencastrament). No està 
permesa la fixació amb brides o abraçaderes de plàstic. 
 
La utilització d’un carenat posterior integral que respecti les dimensions físiques del 
paraxocs posterior fa facultatiu el muntatge de la barra anti-encaix i de la barra superior. 
 
En totes les condicions, la protecció posterior no pot sobrepassar mai el pla exterior del 
les rodes posteriors. 
 

4.7.4 Paraxocs laterals. 

Han d’ estar compostos per una barra superior i una barra inferior amb un diàmetre de 
20mm i han de permetre la fixació de la carrosseria lateral obligatòria. 
 
La fixació al xassís-quadre serà per 2 punts i han de ser paral·lels al terra i perpendiculars 
a l’eix del xassís; han de permetre un encaix (sistema de fixació al xassís-quadre) de 
50mm com a mínim dels paraxocs laterals i estar a una distancia de 500mm. 
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La llargada rectilínia mínima de les barres és de 400mm per la inferior i 300mm per la 
superior. 
 
L’alçada de la barra superior respecte al terra serà de 160mm com a mínim. L’amplada 
exterior respecte l’eix longitudinal del kart ha de ser de 500 +/- mm per la barra inferior i 
500 +100/-20 mm per la superior. 
 

4.8 Safata. 

Ha d’haver únicament una safata de material rígid, desprès del travesser central del 
xassís just a la part davantera del kart. 
 
Estarà vorejada lateralment per un tub o un regruix que impedeixi que els peus del 
conductor patinin fora de la plataforma. Si fos amb forats, aquests no tindran un 
diàmetre superior a 1 cm. i amb una distancia entre ells mínima de quatre vegades els 
seu diàmetre. Es podrà realitzar un forat d’un diàmetre màxim de 35 mm amb la única 
funció de poder accedir a la columna de direcció. 
 
 

4.9 Carrosseia.  

4.9.1 Disseny Carrosseria. 

La carrosseria ha d’estar homologada com unitat propia (Disseny 2b de l’Annex 1). 
 

4.9.1.1 Definició. 

La carrosseria està constituïda per totes les parts del kart exposades a l’aire lliure, 
a excepció d’aquelles parts necessàries per a la propulsió, direcció i fre normal, així com 
tots els accessoris indispensables pel seu funcionament, tal com el defineix l’article 2 
punt 2.3 del Reglament Internacional de Karting i els porta números. 
 
La carrosseria tindrà un acabat pulcre, no presentarà cap aresta viva, ni tindrà un caire 
provisional. 
 
El radi mínim dels angles i escaires no serà inferior a 5mm. 
 

4.9.1.2 Carrosseria. 

La carrosseria està constituïda, per dos pontons laterals, d’un carenat i d'un plafó frontal 
i una protecció de les rodes posteriors. 
 
Cap element de la carrosseria pot ser utilitzat com a dipòsit de combustible o de fixació 
pel llast. 
 
No està permès retallar els elements de la carrosseria. 
 

4.9.1.3 Materials. 

No metàl·lics; la fibra de carboni, el kevlar i la fibra de vidre estan prohibits. Si fos de 
plàstic, serà del tipus «expandit» i no presentaran cap angle viu en cas de trencament. 
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4.9.1.4 Carrosseria lateral. 

En cap cas podran situar-se per sobre del pla que passa per sobre dels pneumàtics 
davanters i posteriors ni per l’exterior de les rodes davanteres i posteriors, sense girar 
les rodes davanteres. 
 
No podran estar endarrerides més de 40mm del pla vertical que passa pels dos bords 
exteriors de les rodes (les rodes davanteres no estaran girades). 
 
La distància al terra serà de 25mm mínim i 60mm màxim.  
 
Les superfícies de les carrosseries han de ser llises i no poden tenir altres forats que els 
necessaris per les seves fixacions i per permetre el pas de l’arbre del demarrer extern. 
 
La distància entre la part davantera de la carrosseria i les rodes davanteres serà de 
150mm màxim i la distància entre la part posterior i les rodes del darrere de 60mm 
màxim. 
 
Cap part de la carrosseria lateral podrà cobrir una part del pilot assegut en posició 
normal de conducció. 
 
En cap moment, les carrosseries laterals es poden superposar al xassís-quadre, vist per 
sobre. Han de tenir en la cara exterior, una superfície vertical (amb una tolerància de +/- 
5º en referència al pla vertical teòric) de com a mínim 100mm d’altura i 400 mm de llarg, 
situada immediatament de la distància al terra. 
 
No han de poder retenir aigua, gravilla o cap altra substància. Han d’estar sòlidament 
fixades sobre els paraxocs laterals. 
 
S’ha de preveure un emplaçament pels números de competició en la part posterior de la 
seva superfície vertical, abans de les rodes. 
 

4.9.1.5 Carenat  davanter. 

En cap moment no pot estar situat per sobre del pla que passa per la part superior de 
les rodes davanteres. No portarà cap aresta o canto afilat. 
 
L’amplada mínima serà de 1000mm i com a màxim l’amplada exterior del tren davanter. 
 
La distancia màxima entre la part posterior de les rodes davanteres i el carenat serà de 
150mm. La distància entre el centre de l’eix davanter i el voladís del carenat no pot 
excedir de 650mm. 
 
El carenat ha de portar sobre la seva cara davantera una superfície vertical (amb una 
tolerància de +/- 5º en referència a un pla vertical teòric) de 80mm d’altura 
mínima i de 300 mm de llarg situada immediatament per sobre del terra del kart. El 
carenat no ha de poder retenir aigua, gravilla o cap altra substància. 
 

4.9.1.6 Panell frontal. 

No estarà situat per sobre del pla horitzontal que passa per la part superior del volant, 
deixarà un espai mínim de 50mm amb el volant i no es prolongarà més enllà del carenat  
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davanter. No pot molestar el funcionament normal dels pedals, ni cobrir qualsevol part 
dels peus en la posició normal de conducció. L’amplada mínima es de 250mm i la màxima 
de 300mm. 
 
Ha d’estar fixat sòlidament per la part inferior a la part davantera del xassís-quadre 
directa o indirectament. En la part alta ha d’estar sòlidament fixat a la columna de 
direcció per una o varies barres independents. 
 
S’ha de preveure un espai pels números de competició en la part frontal. 
 

4.10 Transmissió. 

S’efectuarà sempre sobre les rodes posteriors. No és permet la utilització de caixes de 
canvi. No es permet cap diferencial, ja sigui a través de l’eix, el cub de la roda o qualsevol 
altre mètode. No és permès cap tipus de lubricació de la cadena. 
 

4.11 Para-cadena. 

És obligatori i cobrirà eficaçment el pinyó i la corona fins l’altura de l’eix de la corona i 
comportarà una protecció lateral eficaç. És obligatori la utilització també d’una protecció 
eficaç que cobreixi la part superior i els costats de la corona i la cadena arribant com a 
mínim fins el pla inferior de l’eix posterior. 
 

4.12 Suspensió. 

Qualsevol sistema de suspensió, elàstic o articulat, està prohibit. Els esmorteïdors 
hidràulics, pneumàtics o mecànics estan també prohibits. 
 
 

4.13 Frens. 

Han de ser hidràulics. El sistema per accionar els frens entre el pedal i la bomba/es 
haurà de ser doble (si s’utilitza per mitjà de cable, aquest haurà de ser de 1,8 mm. i 
bloquejat per un tanca - cables). El sistema de fre ha d’estar homologat com unitat 
propia. 
 
Els frens han d’actuar simultàniament sobre les dos rodes posteriors. Tot sistema de 
frens que actuï sobre les rodes davanteres està prohibit. Els discs de frens de carboni 
estan prohibits. 
 
Els discs de frens obligatòriament han de ser d’acer, acer inoxidable o ferro fos. 
 
Un patí de protecció eficaç del disc de fre posterior (en Teflon, Niló, Delrin, fibra de 
carboni, Kevlar o Rilsan) és obligatori si el disc de fre sobresurt sota dels tubs principals 
del xassís. Aquesta protecció ha de ser col·locada lateralment respecte al disc en el sentit 
longitudinal del xassís o sota el disc. 
 
No es pot modificar la superfície del disc de fre mitjançant operacions de mecanitzat, 
foradat, ratllat. 
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4.14 Direcció. 

Estarà accionada per un volant de forma circular amb un perímetre continu. Per raons 
de seguretat, el volant no pot presentar cap part angulada. Els terços superior i inferior 
de la circumferència poden ser rectilinis o tenir una secció diferent del de la resta del 
volant. Tot dispositiu muntat sobre el volant no pot sobrepassar més de 20mm sobre el 
pla del volant i no pot presentar arestes vives (disseny tècnic número 8). 
 
Es prohibeix qualsevol comandament flexible, per cable o per cadena. 
 
Tots els elements de la direcció hauran de comportar un sistema de fixació que ofereixi 
plena seguretat (femelles amb buló, rematades o autoblocants). 
 
La columna de direcció ha de tenir un diàmetre mínim de 18mm i un gruix de paret mínim 
de 1,8mm. 
 
Ha d’estar muntada amb un sistema de clips de seguretat per la femella de retenció de 
la caixa de l’eix. 
 
La columna de direcció ha d’estar feta en acer estructural. 
 

4.15 Seient. 

Estarà concebut de manera que el pilot hi estiguí eficaçment encaixat, per evitar 
desplaçaments davanters o laterals en revolts o en les frenades. Les plaques de reforç 
(volanderes) dels suports dels seients són obligatòries per la part superior del seient 
entre els suports del seient i el mateix seient. Aquests reforços han de tenir un gruix 

mínim de 1,5mm i una superfície mínima de 13 cm2 o un diàmetre mínim de 40mm.  
 
Tots els reforços han d’estar cargolats o soldats en cada extrem. 
 
Si aquests suports no s’utilitzen, han de ser desmuntats del xassís i del seient. 
 

4.16 Pedals. 

Els pedals no sobrepassaran mai el xassís, paraxocs inclòs. Han d’estar col·locats davant 
del cilindre de comandament dels frens. El pedal de fre i tots el elements que accionen 
el cilindre de comandament dels frens han de ser en acer d’una resistència suficient per 
suportar les forces aplicades. 
 

4.17 Accelerador. 

L’accelerador ha d’estar accionat per un pedal. El pedal tindrà una molla de retrocés. És 
obligatòria una unió mecànica entre el pedal i el carburador. 
 

4.18 Motor. 

4.18.1 Generalitats. 

S’entén per motor el conjunt propulsor del kart en estat de marxa. 
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4.18.1.1 Motor de combustió. 

Comprèn un bloc cilindre, càrters, un sistema d’encesa, un o diversos carburadors i un 
tub d’escapament (silenciador). 
 
Es podrà utilitzar un motor de qualsevol procedència, respectant les limitacions de 
cilindrada/potència següents: 

- Motor de combustió de 4 temps: cilindrada <=270 cm3 
 
Refrigerats per aire o aigua. Pel refredament amb líquid solament està autoritzada 
l’aigua. 
 
Tot sistema d’injecció està prohibit. La pulverització d’altres productes que no siguin 
carburant està prohibit. El motor no equiparà compressor ni cap sistema de 
sobrealimentació. 
 
El motor ha de comptar amb un dispositiu clarament visible i fàcilment manipulable pel 
conductor o per un oficial que s’apropi al kart de forma que talli l’encesa del motor 
inmediatament. 
  

4.18.1.2 Motor elèctric. 
Es podrà utilitzar un motor de qualsevol procedència, respectant les limitacions 
següents: 
 

• Motor elèctric DC o AC: 

• Potència màxima 6 kW 

• Voltatge nominal: 12, 24 o 48 V 
 
El motor es connectarà a les bateries mitjançant un controlador. Està prohibit connectar 
directament les bateries al motor elèctric. 
 
La regeneració d’energia és permesa, però només quan la velocitat del vehicle es 
superior als 5 km/h. 
 

El pedal de l’accelerador ha de retornar automàticament a la seva posició quan deixa de 
rebre la pressió del pilot. Dues molles independents garantiran aquest funcionament. 
 
El vehicle ha de disposar com a mínim de un interruptor general, d’accionament manual 
des de l’exterior que desconnecti tot el sistema elèctric, ha de estar clarament 
identificat.  
 
Els següents apartats no seran d’aplicació per el kart amb motor elèctric: 

• 4.18.3 

• 4.18.4 

• 4.18.5 

• 4.18.6 

• 4.18.7 

• 4.18.8 

• 4.19 

• 4.20 
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• 4.21 

• 4.22 

• 4.23 

• 4.24 

• 4.26 
 

4.18.2 Control Tècnic. 

Tots els motors podran passar un control tècnic de precintatge. Aquests precintes 
podran ser verificats en qualsevol moment de la prova. 
 
En el moment que el kart entri a pista un oficial verificarà si el precinte està intacte. Si 
aquest està trencat o s’ha perdut no li serà autoritzada la sortida, i podrà comportar 
l’exclusió de les proves. 
 
L’equip ha de verificar per si mateix si el precinte en tot moment està intacte. Si aquest 
està trencat o perdut ho ha de comunicar immediatament al comissari tècnic, que el 
canviarà per un altre. 
 

4.18.3 Cilindres. 

Per tots el motors el cilindre o la camisa han de ser de fundició, sense cap tractament en 
la superfície (cromat, nickasil, etc.., estan prohibits). 
 
Culata: Està autoritzat la reparació de la rosca de la bugia per un heli-coil. 
 

4.18.4 Refredament per aigua. 

Limitat al cilindre, a la culata i a un sol radiador i limitat a una sola bomba i un sol circuit 
sense cap més combinació possible. 
 
Per a tots el que utilitzen el refredament per aigua el radiador ha d'estar al costat del 
xassís-quadre a una alçada màxima de 50cm en referència al terra i a una distància 
màxima de 55cm de l'eix de les rodes del darrera i no pot interferir amb el seient. Totes 
les canalitzacions han d'estar fabricades amb una resistència a l'escalfor de 150ºC i una 
pressió de 10bar. Per la regulació de la temperatura està permès situar davant o 
darrera del radiador un sistema de cortines, o un altre sistema sempre i quan no es 
pugui desprendre en cursa, a excepció de bandes adhesives. Aquest dispositiu pot ser 
mòbil (regulable) però no mentre el kart està en marxa i no pot presentar elements 
perillosos. 
 
El sistemes de by-pass (tipus termòstat) mecànics incloent les canalitzacions by-pass, 
estan autoritzats. 
 

4.18.5 Bomba d’aigua. 

La bomba d’aigua haurà d’estar incorporada en el motor. 
 

4.18.6 Carburadors i conducte d’admissió (tub d’aspiració). 

Qualsevol sistema d’injecció està prohibit. La polvorització d’altres productes que no  
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siguin el carburant estan prohibits. 
 
S’autoritza un dispositiu mecànic manual addicional de reglatge amb rodes dentades i 
roscades (sense modificar el carburador). 
 
El conducte d’admissió o tub d'aspiració (muntatge mecànic entre el silenciador 
d'admissió i la caixa de vàlvules) ha d’estar constituït del silenciador d’admissió, del 
carburador i de la tapa de la caixa de vàlvules, així com d’eventuals adaptadors, 
espaciadors i/o articulacions. 
 
No està autoritzada cap peça suplementària. 
 
L’adaptador (espaciador) ha de tenir una secció transversal cilindro-cònica, estar fixat 
mecànicament mitjançant eines i no presentar connexions ajustables o peces que es 
solapin. 
 
A més a més, tota connexió que indueixi un volum suplementari (incloent ranures, espais 
buits o altres) al nivell del conducte d’admissió està prohibida. 
 

4.18.7 Encesa. 

Tots els motors, hauran d’utilitzar un sistema d’encesa del tipus analògic. Qualsevol 
sistema d’encesa variable (sistema d’avançament o retard progressiu) està prohibit.  Tot 
sistema electrònic que permeti un autocontrol dels paràmetres de funcionament del 
motor mentre el kart estigui en marxa està prohibit. 
 
Per les enceses on el rotor és exterior i sobresurt, s’haurà de preveure un sistema de 
protecció que cobreixi totes les parts giratòries. 
 
Està permès utilitzar un o dos polsadors d’encesa/stop en lloc d’una clau de contacte, 
amb la condició que els connectors siguin els mateixos perquè les connexions puguin ser 
substituïdes sempre i en qualsevol moment. 
 

4.18.8 Bugia. 

La bugia d’encesa ha de ser de gran producció i romandre estrictament de sèrie. El cos 
de la bugia i l'aïllament dels elèctrodes (elèctrodes no inclosos), cargolats en la culata, 
no han d'excedir de la cúpula superior de la cambra de combustió. 
 

4.19 Silenciós d’aspiració. 

És lliure. No es pot modificar els conductes de la culata. 
 

4.20  Escapament. 

4.20.1 Escapament. 

Ha de ser d’acer estructural. 
 
El tub d’escapament és lliure. No es pot modificar els conductes de la culata.  La sortida 
ha de ser horitzontal i enfocat cap a la part posterior del kart. La seva altura respecte al  
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terra no ha de ser superior a 45cm. 
 
No sobrepassarà els límits de soroll estipulats en el art. 4.20. 
 
Existirà una protecció que impedeixi qualsevol contacte entre el tub d’escapament i el 
pilot en posició normal de conducció. 
 

4.20.2 Tovera/col·lector d’escapament i juntes. 

La tovera d’escapament haurà d’estar sòlidament fixada al cilindre mitjançant els 
espàrrecs, la junta, les volanderes i les femelles, tal i com s’estableix en el Catàleg del 
motor corresponent. 
 
Aquests elements/peces hauran de mantenir en tot moment de la prova les 
característiques establertes en aquest reglament. 
 
Tots aquests elements hauran d’estar deguda i perfectament collats durant tota la 
prova. El conducte d’escapament ha de ser totalment estanc durant tota la prova. Les 
femelles de subjecció del col·lector hauran de ser aptes per a poder ser precintades.  
 

4.21 Sorolls. 

4.21.1 Control de decibels. 

Per reduir el soroll serà necessari comptar amb dispositius de silenciament eficaços. 
El límit de soroll vigent és de 90 dB/A com a màxim, això compren totes les toleràncies i 
sorolls de l'entorn. El soroll es mesurarà amb el motor a un règim de 3500 rpm, +/- 500 
rpm. 
 
La mesura de soroll forma part de les verificacions tècniques prèvies a les proves 
dinàmiques. El sonòmetre es posicionarà a la mateixa altura de cada sortida del tub 
d’escapament, a 45º del fluxe d’aire i a 500 mm de la sortida del tub d’escapament. 
 

4.22 Dipòsit de carburant. 

Haurà d’estar sòlidament fixat al xassís, la subjecció no tindrà caràcter provisional i 
concebuda de tal manera que, per ell mateix o per tubs de connexió, que seran de 
material flexible, no presentin cap risc de fuga durant a prova. Es recomana una fixació 
ràpida al xassís. No pot constituir en cap cas un apèndix aerodinàmic. 
 
No pot formar part de la carrosseria. Només pot alimentar el motor sota pressió 
atmosfèrica normal (això significa que tret de la bomba de benzina que es troba entre el 
dipòsit i el carburador, tot principi o sistema, mecànic o no, si actúa sobre la pressió 
interna de la reserva està prohibit). 
 
El dipòsit de carburant ha de ser com a màxim de 8 litres de capacitat. Queda prohibit 
qualsevol muntatge que afecti a la temperatura del carburant. 
 
El dipòsit de carburant ha de ser homologat. 
 
Els dipòsits de carburant que siguin original del motor i estem rigidament anclats al 
mateix es podràn fer servir previa autorització. S’ha de fer una sol·licitut expresa amb 
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fotos i documentaciò técnica. 
 

4.23 Carburant. 

El carburant serà tipus comercial que es puguin trobar a qualsevol estació de servei, la 
gasolina serà «sense plom» i sense cap altre lubricant que no sigui oli (que no augmenti 
l’índex N.O.) per fer la mescla de combustible. 
 
La modificació de la composició del carburant a base de qualsevol additiu està totalment 
prohibit. 
 

4.24 Aire. 

Només es pot barrejar l'aire ambiental amb el combustible com a comburent. 
 
 

4.25 Bateria. 

4.25.1 Bateria per motors de combustió. 

Solament estan autoritzades les bateries estanques sense líquid (sense manteniment) 
per alimentar exclusivament el demarrer i el llum posterior, l’encesa i la bomba d’aigua. 
Han d’estar col·locades a l’interior del perímetre del xassís i estar fixades mecànicament 
al xassís-quadre. 
 

4.25.2 Bateria per a motors elèctrics. 

El conjunt de bateries ha de permetre la realització de totes les proves dinàmiques. El 
voltatge màxim de la batería mai no podrá superar els 48 Volts  
 
Un sistema de BMS (Battery Management System) gestionarà les bateries durant totes 
les proves.  
 
No es permet la utilització de bateries del tipus: Pb-àcid 
 
El conjunt de bateries ha d’anar muntat en un contenidor, que permeti la seva 
inspecció. El contenidor ha de estar fabricat en xapa d’acer o alumini amb un gruix mínim 
de 1,25 mm (acer) o 3,2 mm (alumini). La seva ubicació queda reflectida en l’esquema 
inferior dibuix tècnic e1. 
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El conjunt de bateries ha de disposar de un sistema que impedeixi el subministrament 
d’energia al motor elèctric durant el procés de càrrega. Quan el kart s’està carregant, tot 
el sistema elèctric i electrònic han de estar en la posició de bloqueig i sense alimentació. 
Durant aquest procés qualsevol moviment del kart ha de ser impossible. 
 
S’haurà d’incloure un fusible limitador d’amperatge a la sortida positiva del sistema 
bateria cap al controlador. Aquest fusible estarà correctament dimensionat d’acord amb 
el voltatge nominal de la bateria, és a dir: 

• 125A de limitació per les bateries de 48V. 

• 250A de limitació per les bateries de 24V. 

• 500A de limitació per les bateries de 12V. 
 

4.26 Posada en marxa i embragatge. 

El sistema de posada en marxa és lliure. 
 

4.27 Rodes: Llantes i pneumàtics. 

Les rodes estaran equipades de pneumàtics (amb o sense cambra d’aire). El nombre de 
rodes i pneumàtics queda establert en quatre. 
 
Solament els pneumàtics poden estar en contacte amb el terra quan el pilot es al 
damunt. Per tren de pneumàtics s’entén, dos davanters i dos posteriors. Qualsevol altra 
combinació està prohibida. 
 
Es prohibeix la utilització simultània de pneumàtics de diferents marques, o de «slics» i 
pluja, o de diferents tipus (tou i dur) en un mateix kart. 
 
La fixació de les rodes comportarà un sistema de seguretat obligatòria (femelles 
autobloquejadores o amb bolons, circlips etc.) 
 

4.27.1 Llantes. 

(Disseny 4 de l’Annex 1) 
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Són obligatòries les llantes, segons el disseny tècnic de CIK/FIA. 
 
Diàmetre d’aresta interior sobre la llanta de 5’’: 126,2 mm. sobre la circumferència amb 
una tolerància de +/- 1,2 i sobre el diàmetre de la llanta per l’allotjament del pneumàtic 
amb el cargol de seguretat una tolerància de -1. 
 
Amplada per l’allotjament del pneumàtic: 10mm mínim. 
 
Diàmetre exterior total de l’aresta de la llanta de 5’’: 136,2mm mínim. 
 
La secció per facilitar l’equilibri d’allotjament del pneumàtic: 8mm. 
 
La pressió màxima muntatge, especificat amb bar: 4bar. 
 
Test de resistència a l’explosió del pneumàtic amb líquid a una pressió de 8bar. 
 
Cada llanta ha d'estar fabricada segons disseny tècnic número 4 de l'annex. 
 
El diàmetre de la llanta ha de ser de 5'' màxim. 
 

4.27.2 Pneumàtics. 

Només es podrán fer servir un joc de pneumàtics per les proves dinàmiques (sense incloure la 
prova de frenada) que serán marcats durant l’inspecció técnica. 
 
La marca i model són lliures. 
 
El diàmetre màxim exterior del pneumàtic davanter serà de 280mm i del posterior 
300mm. 
 
Per a tots els pneumàtics l’amplada màxima d’una roda posterior completa i muntada 
(llanta i pneumàtic) serà de 215mm i de la davantera 135mm. 
 

4.27.3 Retenció de pneumàtic. 

Una forma de retenir el pneumàtic és obligatòria a les rodes de davant i darrera amb un 
mínim de 3 fixacions al costat exterior. 
 

4.28  Números de competició i nom de l’escola. 

Els porta-números seran quadrats plans (amb els angles arrodonits de 15 a 25mm) de 
22cm de costat. 
 
Les plaques seran de plàstic flexible i opac. Estaran col·locats en la part davantera i 
posterior del kart i als dos costats laterals a la part de darrera de la carrosseria, sempre 
visibles i ben fixades. 
 
Els números tindran una altura mínima de 15cm i un gruix de traç de 2cm, com a mínim.  
 
Es posaran abans de les verificacions tècniques. Els que van als pontons laterals, cal 
posar-los a prop de les rodes posteriors. 
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El kart ha de mostrar clarament el nom de l’Escola (o les seves inicials si son prou 
conegudes), amb una altura mínima de 50mm a tots dos costats. Les lletres s’han de 
col·locar sobre un fons amb prou contrast i ser fàcilment visibles. 
 
L’Organitzador es reserva el dret de la publicitat obligatòria, aquesta publicitat sobre 
(plaques porta-números), no sobrepassarà els 5 cm d’altura i serà ubicada sota els 
números de competició i no podrà sobresortir de la part inferior de la placa. 
 
El Pilot es fa responsable que els números siguin ben visibles en tot moment pels 
cronometradors i oficials durant tota la prova o meeting. 
 

4.29 Equipament de cronometratge i telemetria. 

4.29.1 Cronometratge i compta voltes electrònic. 

El sistema de cronometratge serà subministrat per la Organització. 
 

4.29.2 Telemetria. 

Qualsevol sistema de telemetria està prohibit. 
 

4.29.3 Adquisició de dades. 

Aquest sistema, amb memòria o no, ha de permetre solament la lectura de: règim del 
motor (per inducció sobre el cable HT de la bugia), dues indicacions de temperatura, la 
velocitat en cursa, un acceleròmetre i el temps per volta. 
 
L’ús d’un sensor de temperatura al col·lector d’escapament és lliure, però sense 
modificar ni el col·lector d’escapament ni les seves dimensions reglamentades. 
 

4.29.4 Ràdio. 

Tot sistema de ràdio-comunicació entre el conductor en pista i qualsevol altra entitat o 
persona està prohibit. 
 
 

5 Seguretat dels karts i equipaments. 

5.1 Seguretat dels karts. 

Els karts no estaran autoritzats a sortir si no estan en perfecte estat i d’acord a les 
normes vigents de seguretat i conformes amb el Reglament. Els karts hauran d’estar en 
perfecte estat de manteniment i no hauran de constituir un perill pel pilot o altres 
participants. 
 

5.2 Seguretat dels equipaments. 

El conductor haurà de portar obligatòriament: 
 

• Un casc amb una protecció eficaç i resistent pels ulls (que no es trenqui).  
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Els cascs hauran d’estar conformes a les prescripcions següents: 

o Snell Memorial Foundation SAH2010, SA2010, K2010, FIA CMS2007, FIA CMR2007, 
SA 2005 (fins a 31.12.2018), K2005, SA2000 (fins a 31.12.2014), K98 (fins a 
31.12.2014) 

o SFI Foundation INC, especificació SFI 31.1A (fins a 31.12.2018) i SFI 31.2A (fins a 
31.12.2018). 

o FIA 8860-2004 i 8860-2010. 
o British Standards Institution BS 6658-85 de tipus A i tipus A/FR (fins a 

31.12.2014).  
 

Qualsevol modificació de la llista anterior serà publicada en butlletins o circulars 
Oficials. 

 
Alguns materials dels cascs no poden ni han de ser pintats ni portar adhesius. 
Conforme a l’Annex L del Codi Esportiu Internacional (Cap. III, Art. 1.2) tot afegiment 
d’elements, aerodinàmics o altres, als cascs està prohibida si aquests elements no 
han estat homologats amb el casc concernit.  

 

• Un parell de guants que cobreixin totalment les mans. 
 

• Els monos de roba han d’estar homologats al Nivell 2 per la CIK-FIA (norma CIK-FIA nº 
2001-1) i portaran en un lloc ben visible el número d’homologació CIK-FIA. Hauran de 
recobrir tot el cos, les cames i els braços. 

 

Els monos continuen sent vàlids 5 anys després de la seva fabricació i la 
homologació es vàlida durant 5 anys. 

 

• Les botes han de ser altes i han de cobrir els turmells. 
 

• En cas de pluja, s’autoritza el muntatge d’un sistema de ventilador circular adaptat 
al casc, sense desmuntar la pantalla o alterar qualsevol de les característiques 
homologades del casc. 

 

• El portar o vestir joies, collarets, cadenes, piercings, etc; està prohibit per raons de 
seguretat durant tota la duració de la prova. 

 

5.3 Seguretat de persones físiques (Karts elèctrics). 

El vehicle no es pot moure ni traccionar quan aquest està sent recarregat. Per tant, un cop el 
connector de càrrega sigui introduït en el vehicle, aquest no pot traccionar encara que el 
conductor ho intenti. 
 
En una reacció de pànic, el vehicle ha d'aturar-se automàticament. És a dir, si el conductor 
trepitja al mateix temps fre i accelerador, el fre serà l'acció que prevalgui detenint el vehicle. L'ús 
del fre, impossibilita l'acció de l'accelerador - no és possible frenar i accelerar simultàniament.  
 
Perquè el vehicle torni a traccionar, s’haurà de deixar anar els pedals de fre i acelerador i tornar a 
trepitjar l’accelerador. 
 
Botó de parada d'emergència: 

• Accessible i visible pel conductor. Possible localització molt a prop del volant al costat 
esquerra. 
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Els karts elèctrics han de portar un llum vermell visible en la claror d’un dia assolejat quan el 
sistema de tracció estigui actiu. El angle mínim ha de ser 120 º a cada costat de la línia central. 
 

 
Per pasar del mode “no actiu” al mode “a punt d’iniciar el moviment” s’haurà d’emetre un so de 
1 a 3 segons de duració i activar la llum vermella de l’apartat anterior. El mode “a punt d’iniciar el 
moviment” és quan el kart pot traccionar al trepitjar l’accelerador.  
 
Tot el sistema de tracció elèctrica i el conjunt de bateries s’han de protegir adequadament de la 
pluja i la humitat. Es recomana un grau de protecció IP65. 
 
 
 

6 Inspecció tècnica. 
 
Durant les Verificacions Tècniques, es comprovarà que el vehicle compleix tots el 
requeriments tècnics i de seguretat establerts en el present Reglament. El pilot més 
lleuger, 2 membres de l’equip i el cap de l’equip han d’estar presents durant les 
Verificacions Tècniques. 
 
Es responsabilitat dels equips, assegurar-se que el vehicle i els equipaments del pilot, 
estan d’acord amb la Reglamentació del Kart Academy abans de presentar-se a les 
Verificacions. 
 
Els equips, d’acord amb l’Organització, podran corregir les no conformitats detectades, i 
sotmetre el vehicle a una nova inspecció. 
 
La no superació de les Verificacions Tècniques implica directament la no admissió del 
vehicle a les Proves Dinàmiques. 
 
Les decisions dels inspectors i el cap dels comissaris tècnics respecte al compliment del 
vehicle, són finals i no poden ser objecte de recurs. 
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7 Proves estàtiques 

 
Les proves estàtiques es componen d’una part realitzada durant el curs acadèmic i 
l’altre en una presentació davant dels jutges.  
 
Els documents a avaluar són: 
 

• Projecte 

• Anàlisis de Costs 
 
Aquests documents s’han d’enviar a l’organització abans de les 12:00 CEST del 1 de 
juny de 2018. Cada dia de retard, portarà una penalització de 2 punts per document 
fins que siguin presentats. 
 

7.1 Projecte 

 
El projecte consisteix en una síntesis del KART participant així com del procés fins 
arribar a la configuració presentada. Aquest document hauría d’incloure: 
  

• Descripció de l’equip 

• Pressa de decisions.  

• Planificació del projecte 

• Fabricació del KART 

• Assajos previstos i realitzats 

• Descripció del KART: DIPTIC A4 amb les carácteristiques principals del KART 
 
La part económica es presentarà dintre del document Anàlisi de Costs 
 

7.2 Anàlisi de Costos 

 
L’objectiu d’aquest document és doble. La primera part és presentar la viabilitat 
económica del projecte pensat com l’execució d’una temporada de KART. La segona 
part consisteix en presentar d’una forma estructurada el cost per realitzar el KART. 
Aquest análisis hauria d’estimar els costs de fabricació realitzat per l’escola.  
 

7.3 Presentació 

 
Durant l’event, 2 estudiants presentaràn conjuntament:  

• Memòria del Projecte: Informe del disseny i construcció del kart. 

• Anàlisi de Costos: Informe econòmic del projecte vist com l’execució d’una   
temporada on s’hagi dut a terme una única cursa. 

 
Dins de la sala nomès podrán estar els estudiants i els dos jutges avaluadors. Els 
estudiants disposaran de 20 minuts per presentar els dos documents. La dedicació a 
cada document será la triada pels estudiants, però el temps mìnim per a un document 
és de 5 minuts.  Despres, els jutges faran preguntes durant 5 minuts. 
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7.4 Puntuació 

 
La valoració de les proves estàtiques és: 
 

• Execució del projecte, fins a 250 punts repartits 
 

PROJECTE 
Punts 

250 

Memoria del projecte 125 

Presentació 75 

Preguntes 25 

Millor presentació per categoria 25 

 
 

• Anàlisis de Costs, fins a 100 punts repartits  
 

COST 
Punts 

100 

Anàlisis de costs 50 

Presentació 30 

Preguntes 10 

Millor presentació per categoria 10 

 
 

8 Proves dinàmiques. 
Les proves dinàmiques es puntuen per determinar com es comporta el vehicle en 
condicions normals de funcionament. Cada prova té especificat un nivell mínim 
acceptable. Les mesures aproximades son: 
 

• Acceleració (40 m) i eslàlom (màxim 80 m). 

• Resistència (estimat en 10 min per pilot)  
 
Una vegada que el vehicle ha estat aprovat per a les proves dinàmiques, qualsevol dany 
al vehicle que requereixi reparació, per exemple, danys per xocs o danys mecànics o 
elèctrics deixaran sense efecte l'aprovació d'Inspecció. Després de la finalització de la 
reparació i abans de tornar a entrar en qualsevol prova dinàmica, el vehicle ha de ser 
presentat novament a la Inspecció Tècnica per a la seva re-aprovació. 

8.1 Normes generals. 

• En total, hi hauran 2 pilots per equip inscrits per córrer. 

• A les zones de dinàmiques nomes podran entrar un màxim de 4 membres de l’equip, pilot 
inclòs, apart del tutor. 

• Els motors només podran ser encesos a les zones d’escalfament i sota les ordres d’un 
marshall. 

• Dins de les zones de dinàmiques només es podran entrar les eines que puguin ser portades 
pels membres del equip amb acreditació per entrar, excloent al pilot. 

• S’hauran de seguir en tot moment les instruccions donades pels marshalls dins de les zones 
de dinàmiques. 
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8.2 Banderes 

 

 Bandera verda –  

• Inici de la prova, el pilot pot entrar al circuit en la direcció marcada pels marshalls. En 
cas de calar-se el cotxe podrà tornar a arrancar, però el pilot haurà d’esperar a que li 
treguin una altre bandera verda per poder sortir. 

• S’indicarà per poder tornar a pista des de la zona d’avançaments una vegada que el 
cotxe lent hagi sigut avançat per l’altre que vingui mes ràpid. 

• S’indicarà després d’una bandera groga una vegada que s’hagi superat la zona de 
perill per poder tornar a la velocitat normal. 

Bandera groga – Perill al circuit, el conductor estarà obligat a reduir la velocitat perquè hi 
ha alguna incidència a la zona on hi estan les banderes grogues, no es podrà avançar a no ser que 
un Marshall ho indiqui expressament. 
 

Bandera vermella – El pilot haurà de parar el cotxe de forma immediata i segura i haurà de 
seguir expressament les ordres dels marshalls. 
 

Bandera blava – El pilot haurà d’entrar al carril d’avançaments designat per poder ser 
avançat per un competidor més ràpid. El pilot obeirà les senyals dels marshalls al final del carril. 
 

Bandera de quadres – La prova ha estat finalitzada, el pilot haurà d’abandonar el circuit al 
moment de veure-la. 
 

Bandera negra – El pilot haurà d’entrar directament a la zona de canvi de pilot per discutir 
amb el marshall sobre un incident. El pilot podrà ser sancionat amb temps o desqualificat. 
 

Bandera groga i vermella a ratlles – Pista lliscant o algun objecte a pista que no ahuria 
d’estar. El pilot haurà de prendre les precaucions oportunes per evitar el risc. Una vegada 
finalitzat el perill es mostrarà bandera verda. 
 

Bandera negra amb circumferència taronja – Bandera negra mecànica, el pilot haurà 
d’entrar a la zona de canvi de pilot per sotmetre’s a una inspecció mecànica. 
 

8.3 Conducció durant l’event 

• Durant l’event, ha d’estar assegurada la integritat de tota la part mecànica del vehicle. 

• Els vehicles NO poden circular marxa enrere. 

• Els vehicles deuen poder arrancar-se en tot moment de l’event per les seves pròpies 
bateries, mai amb ajuda externa. 
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• Els vehicles nomes es poden conduir a les proves dinàmiques i a la prova de frenada, en 
cap lloc més, en cas contrari, l’equip serà desqualificat. 

• Derrapades i dònuts durant les proves dinàmiques i durant tot l’event estan completament 
prohibits. 

• A la zona de proves dinàmiques, els vehicles només poden ser encesos a les zones 
habilitades pels marshalls. 

• En qualsevol moment que el vehicle estigui participant en una prova dinàmica, si es para el 
motor, el pilot tindrà 1 minut per tornar-lo a arrancar i estar preparat per tornar a pista, en 
cas contrari serà un DNF. Aquest temps també comptarà dintre de la prova. 

• En cas d’haver d’engegar el vehicle després d’una bandera vermella el pilot comptarà amb 
2 minuts per fer-ho, en cas de no poder, es comptarà com un DNF. 

• En cap cas el vehicle podrà participar en cap prova dinàmica amb qualsevol element que no 
siguin els pneumàtics tocant el terra. 

8.4 Acceleració i slalom 

8.4.1 Descripció de la prova. 

• Els pilots hauran de conduir sempre i sense excepció amb la visera del casc baixada. En el 
cas de que un pilot la porti oberta, es donarà un avis, si no fa cas o se la torna a obrir serà 
desqualificat. 

 

• Cada equip té 2 intents per cada pilot. Els primers pilots de cada categoria (combustió I 
elèctric) realitzaran els intents seguits. Quan tots el primers pilots hagin fet els dos intents, 
es continuarà amb els segons pilots. 

 

• Primer es farà el primer intent dels primers pilots de la primera categoria, seguit, el segon 
intent dels primers pilots de la categoria. Una vegada finalitzats els primers pilots es farà el 
mateix amb el segon pilot, i finalitzada la primera categoria es realitzarà el mateix 
procediment amb la segona categoria. 

 

• L’ordre de sortida serà donada per l’organització. En cas de pèrdua de l’ordre de sortida es 
considerarà com DNS (did not start; no ha començat). 

 

• La zona d’acceleració consta de 40 metres, la zona d’eslàlom consta de 80 metres amb una 
zona d’adequació de la velocitat inclosa. 

 

• Hi hauran tres punts de cronometratge: 
o Inici d’acceleració 
o Canvi d’acceleració a eslàlom 
o Finalització de eslàlom. 

 

• El vehicle arrencarà i farà els 40m d’acceleració, seguidament adequarà la velocitat per fer 
el eslàlom fent el primer gir a esquerres per després seguir l’ordre dels cons fins al final. 
Per últim el vehicle acabarà la prova a un carril recte on haurà de frenar passat el punt final 
de cronometratge. 

 

• En la zona de l’eslàlom, la part interior del traçat estarà indicat amb cons de color groc i 
negre i la part exterior amb cons taronges.  
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8.4.2 Puntuació acceleració + eslàlom 

En aquesta prova es repartiran 250 punts, repartits de la següent forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Independentment del temps realitzat al eslàlom. 
**Independentment del temps realitzat a l’acceleració. 
 

8.4.3 Penalitzacions 

• Per cada con mogut o tirat es comptarà 1 segon de penalització. En el cas de tocar 
reiteradament el mateix con durant la prova, l’organització es reserva el dret de decisió 
sobre la penalització. 

• En cas de sortir-se de pista (perímetre delimitat pels cons) i retornar a pista per un punt 
mes avançat del circuit es comptarà com un Off Course, que seran 10 segons de 
penalització, a part dels cons que s’hi tirin. Si en una mateixa tanda es fa un altre Off course 
la penalització serà de 40 segons addicionals. Si es fa 3 o més Off Course en una mateixa 
tanda el pilot serà desqualificat de la proba. 

• Saltar-se qualsevol dels girs del eslàlom es comptarà com un Off Course. 

• No poder començar la prova ja sigui per causes mecàniques o per arribar tard es comptarà 
com un DNS (did not start; no ha començat). 

• No acabar la proba per accident, per causes mecàniques o per desqualificació es comptarà 
com DNF (did not finish; no ha acabat). 

•  En el cas de no obeir les ordres de qualsevol marshall que hi hagi a pista, l’equip serà 
directament desqualificat de tot l’event. 

 Punts 

Acceleració + eslàlom 250 

  
Millor acceleració* 25 

Millor eslàlom** 25 

  
1r 200 

2n 120 

3r 80 

4t 50 

5è 25 

DNF/ DNS 0 
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8.5 Resistència 

8.5.1 Descripció de la prova 

• Els pilots hauran de conduir sempre i sense excepció amb la visera del casc baixada. En el 
cas de que un pilot la porti oberta, es donarà un avis, si no fa cas o se la torna a obrir serà 
desqualificat. 

 

• Cada equip farà un total de 20 minuts repartits en 10 i 10 per cada pilot. Una vegada 
completats els 10 minuts del primer pilot, es farà el canvi de pilot a la zona habilitada i 
tornarà a sortir el vehicle a pista en un màxim de 2 minuts. El número de voltes que es 
realitzaran al circuit serà el mateix per tots els equips, i estarà pensat perquè es facin en 
una mitjana de temps de 10 minuts, per tant aquest temps no serà exacte en funció de la 
rapidesa de cada vehicle. El número de voltes es dirà el dia de la proba. 

 

• En qualsevol moment de la prova podran coincidir 2 cotxes a pista, però cada un competirà 
contra si mateix, és a dir, contra el temps. Hi haurà zones d’avançaments habilitades i 
només aquí es podrà avançar a l’altre vehicle quan es mostri la bandera blava. 
Excepcionalment podran coincidir 3 cotxes a pista. 

 

• En cas de que un pilot sigui avançat 2 vegades per l’altre pilot que hi hagi a pista, es 
desqualificarà a l’equip. 

 

• En qualsevol moment de la prova o durant el canvi de pilot, els marshalls podran sotmetre 
al vehicle a una inspecció tècnica. 

 

• Els vehicles hauran de començar la prova amb el suficient combustible/bateria per poder 
completar els 20 minuts de resistència. No es podrà repostar ni canviar de bateries en cap 
moment de la prova ni durant el canvi de pilot. 

 

• Els equips tenen un màxim de 2 minuts per fer el canvi de pilot i que el vehicle estigui 
preparat per sortir a pista, en cas de superar aquest temps, l’equip serà desqualificat. 

 

• Una vegada arribi el primer pilot de fer la prova, haurà de parar el motor del cotxe i, 
després de realitzar-se el canvi de pilot, es podrà engegar una altra vegada el cotxe. 

 

• A la zona de canvi de pilot nomes podran entrar el pilot i 2 mecànics, i només es podran 
portar les eines necessàries per poder fer el canvi de pilot. 

 

• A l’hora de sortir a pista, el Marshall haurà de treure bandera verda, i el temps començarà 
a comptar en el moment en que el vehicle passi per la línia de cronometratge.  

 

• Una vegada finalitzi la prova el segon pilot, al passar per la línia de meta i surti del circuit, 
haurà de frenar i parar el motor del vehicle per complet, entraran dos mecànics de l’equip i 
sortiran de la zona de dinàmiques empenyent el cotxe. 

 

• En el cas d’accident o averia mecànica, els marshalls retiraran el cotxe de pista i es deixarà 
a un lloc segur. Els mecànics no podran entrar a recollir el cotxe fins que la prova finalitzi o 
fins que els marshalls ho indiquin. 

 

• Com a referencia, el circuit de resistència es construirà seguint les següents bases: 
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o Rectes: No més llargues de 60m 
o Girs: Diàmetre mínim de gir de 9m (exterior) 
o Amplada mínima de 3m 
o Circuit divers: Xicanes, girs enllaçats, radis de girs creixents i decreixents, etc. 

Si hi ha variaciò es publicarà en el briefing de pilots del dia del event, 
 

8.5.2 Puntuació resistència 

En aquesta prova es repartiran 400 punts, repartits de la següent forma: 
 

 Punts 

Resistència 400 

Millor volta 60 

  

1r 340 

2n 204 

3r 136 

4t 84 

5è 44 

DNF 0 

 
Si nomès primer pilot aconsegueix acabar les seves voltes programades, l’equip rebrà 22 punts. 
 
 

8.5.3 Penalitzacions 

• Per cada con mogut o tirat es comptarà 1 segon de penalització. En el cas de tocar 
reiteradament el mateix con durant la prova, l’organització es reserva el dret de decisió 
sobre la penalització. 

• No poder començar la prova ja sigui per causes mecàniques o per arribar tard es 
comptarà com un DNS (did not start; no ha començat). 

• No acabar la proba per accident, per causes mecàniques o per desqualificació es 
comptarà com DNF (did not finish; no ha acabat). 

• En cas de sortir-se de pista i retornar a pista per un punt més avançat del circuit es 
comptarà com un Off Course, que serà de 10 segons de penalització, a part dels cons que 
s’hi tirin. 

• En el cas de no obeir les ordres de qualsevol marshall que hi hagi a pista, l’equip serà 
directament desqualificat de tot l’event. 

• No poder engegar el vehicle una vegada realitzat el canvi de pilot o en qualsevol moment 
que es pari el vehicle durant la prova, comptarà com un DNF. 

 

8.6   Altres aspects 

 

• La normativa, pel que fa a les proves dinàmiques, pot ser modificada segons cregui oportú 
l’organització o la Federació Catalana de Karts fins el dia de l’event. No obstant, qualsevol 
tipu de modificació serà comunicada als equips en el moment de la seva comfirmació 
perquè en tinguin coneixement. 
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Disseny Tècnic 1 
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Disseny Tècnic 2a 
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Disseny Tècnic 2b 
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Disseny Tècnic 2c 
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Disseny Tècnic 4 

 


