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Emoção e 
disputa do 
início ao fim
São a marca registrada do GP BRASIL de Super Kart
O evento anual realizado no Kartódromo RBC Racing
chegará a sua quinta edição este ano, uma competição
formada por quatro séries classificatórias e uma final,
com os vinte pilotos que conquistarem a melhor
pontuação em sua categoria.

Após isso, é realizada uma Super Final, com os sete 
melhores pontuados de cada categoria, em uma disputa 
para decisão do grande campeão geral do GP Brasil de 
kart.

As categorias são: Leves, Médios, Pesados e Novatos, 
pré-selecionadas pelo piloto no ato da sua inscrição de 
acordo com seu peso e experiência no esporte. Podendo 
um piloto disputar quantas categorias desejar.

O GP Brasil de Super Kart será 

organizado pelo Kartódromo RBC 

Racing - Vespasiano (MG)



O Torneio

• O evento será realizado nos dias será
realizado nos dias 28 e 29 de março de
2020.

• A expectativa é reunir aproximadamente
200 pilotos de kart rental de todo o Brasil.

• Será a 5ª edição do evento.

• O GP Brasil de Super Kart será organizado
pelo Kartódromo RBC Racing - Vespasiano
(MG).



Voltando 
às raízes
O campeonato foi idealizado e
coordenado em 2016 pelo Kartódromo
RBC Racing juntamente com Antônio
Costa, piloto de kart, com o objetivo de
unir os melhores pilotos do rental kart em
âmbito Nacional no RBC Racing, em
Vespasiano- MG, um kartódromo com
uma estrutura ampla e apta a receber
eventos desse porte e que acaba de
completar 10 anos de sua inauguração.

Ao longo desses anos, o campeonato
contou com parceiros como AMIKA Kart,
em 2018 e 2019, e TS Sports, também em
2019, em uma edição especial, nomeado
GP Challenge Brasil, parcerias as quais
foram de grande importância no
aperfeiçoamento direcionados ao
formato de evento.

>>>>>>>>>>     O Kartódromo RBC Racing

A pista do RBC Racing foi desenhada de 
forma a agradar aos mais exigentes 
amantes do esporte e estará 
comemorando 10 anos

RBC Racing já sediou o Campeonato 
Brasileiro de Kart, Sul-americano de 
Kart, Copa Brasil e Top Kart Brasil

O Kartódromo promove os 210km de 
Kart Indoor, Taça Minas Gerais de Kart, 
Campeonato Mineiro de Kart



Edições anteriores

As edições anteriores contaram com a 
participação de pilotos dos diversos estados do 

Brasil, tais como MG, DF, RJ, ES, AM, BA e PE.



Comunicação
GP Brasil
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1.700A fim de transformar a cara do GP, a edição 2020
será realizada pela direção e organização do
Campeonato Tecnokart BH, que é hoje o maior
Campeonato de rental kart de Minas Gerais,
com 140 inscritos, entre estes, grandes nomes do
kartismo mineiro. A parceria entre organização e
estrutura de referência em Minas, promete um
evento marcante em 2020.
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Premiações (Super Final)

• Será premiado com troféu o 1º colocado da Super 
Final

• Cheque no valor R$ 2.ooo,oo para o campeão da 
Super Final

• O 1º colocado na Super Final ganhará uma 
credencial com acesso privilegiado a assistir a 
etapa Brasileira do Mundial de Kart – competição 
mais importante do kartismo – que será realizado 
no Kartódromo Speed Kart em Birigui nos dias 30 
de outubro e 1 de novembro. 



Captação de Pilotos

Para os chefes de delegação fora do Estado de MG:

• 10% (do valor de cada inscrição) para cada piloto inscrito 

Para o campeonato e/ou formador de opinião de BH e região, 
que efetivar mais pilotos inscritos será bonificado com:

• Testdrive de Porsche - disponibilizado pelo parceiro 
Bamaq - com data a ser alinhado entre as partes. (será 
premiado os 3 Campeonatos com mais indicação )

• Um Jantar ( será premiado 1 Campeonato )



Melhorias do kartódromo

As melhorias estruturais do kartódromo são
somente uma das inúmeras melhorias que a
edição 2020 do GP Brasil trará aos pilotos,
este ano todas as corridas serão realizadas no
Super Kart, o que deu ao evento o nome GP
BRASIL DE SUPER KART.









Entre em
contato

Bruno Reis
(31) 98751-2395

marketing@rbcracing.com.br


