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Depois de muitos anos relutando em expandir-se, a Copa Kartólatras resolve abrir as portas e já será a 

maior de sua história. Como novo regulamento e primando por sua tradicional organização, o 

Kartólatras teve 93 pilotos inscritos para sua 16ª. temporada e não teme perda das rédeas. 

Em 2007 quando o grupo começou eram 14 pilotos e nas temporadas seguintes o grupo cresceu 

chegando a ter 73 pilotos entre titulares e reservas. Em 2021, foram 60 pilotos e este parecia ser o 

número que o grupo manteria por muitas temporadas, no entanto, um novo regulamento com duas 

fases, sendo uma delas em grupos separados, fez a Coordenação mudar de ideia e expandir o grupo. 

Serão 93, com possibilidade real de serem 95 pilotos divididos em 5 grupos na primeira fase. 

Dos 93 pilotos inscritos até aqui, 6 retornam ao grupo depois de algumas temporadas de fora e 33 

estreiam no grupo. Isso certamente será um desafio para a organização do campeonato, visto que 

normalmente, os pilotos não costumam ler o regulamento e muito menos tiram suas dúvidas em 

relação a ele. No entanto, a experiência de 15 temporadas organizando um dos mais tradicionais 

grupos de kart amador do DF, quiçá do Brasil, dá a tranquilidade e a certeza de que esse desafio será 

vencido. 

Algumas novidades se apresentam para a temporada 2022 como o retorno de serviços fotográficos, a 

ativação da conta de Instagram do grupo, transmissões via Youtube pelo canal do Ferrari Kart, 

aprimoramento do site oficial do grupo e outras surpresas que poderão surgir durante o ano.  

Entre os parceiros, poucas mudanças. Açaí na Caixa e APCEF saem, mas entram Veredas Grill e 

Deputado Daniel Donizet; Brasil 21 Solutions se torna ICARIVA Consultoria e demais parceiros 

permanecem (GC Fernandes e as longínquas Doka’s, Áquila e Frutos da Terra).  

 


