
ANEXO 1 – Briefing Documental

Conforme o artigo 6º, item 6.1, combinado com os Artigos 1º e 20 do Regulamento do Endurance,
fica criado o passo a passo para cumprimento das regras e atitudes antes e durante o evento. No
Briefing presencial serão esclarecidas dúvidas que possam contribuir para o melhor resultado de
todos os envolvidos.
Este  documento  está  disponibilizado  no  site  www.akars.com.br/endurance-techspeed/ para  que
cada piloto inscrito tenha conhecimento e faça o download. Cabe ao piloto e a equipe a leitura e os
maiores esclarecimentos com a organização do Evento serão tratados em ambiente comum a todos,
o Grupo do WhatsApp. Poderá, conforme a demanda e ou dúvidas pertinentes, sofrer pequenas
modificações ou alterações,  que,  se implantadas serão atualizadas  neste  ANEXO e franqueadas
constantemente aos participantes e outros interessados.
A proposta deste método (Briefing Documental)  é otimizar o início da Prova mas sem perder a
importância  de  dar  ciência  das  regras  e  atitudes  que  serão  administradas  pelos  organizadores
conforme o desenvolvimento em Pista e Box neste Endurance.

São os principais pontos:

1 – Data e horários: 
1.1 dia 16/08/2018
1.2 sorteio dos karts e esclarecimentos sobre este documento 19h
1.3 distribuição dos sensores e assinatura do termo de responsabilidade
1.4 início da tomada de tempo 19:20, 5 minutos de tomada de tempo.
1.5 início da prova 19:30

2 – Tempo de Prova: 120 minutos
3 – Frota e pista: Karts TechSpeed e VP1500 completa
4 – Equipes: Todas com 3 pilotos.

4.1 – Peso total da equipe: 270 kg – pilotos pesados com equipamentos
4.1.1 – Equipes com peso igual ou MAIOR não levarão lastro

4.2 – Equipes com peso MENOR do que 270 kg
4.2.1 – Maior que 250 kg mas menor que 270 kg – Todos os pilotos levarão o peso

adicional até completar o peso de 270 kg
4.2.2 – Menor que 250 kg mas MAIOR que 240 kg. Todos os pilotos levarão o lastro

máximo de 20 kg e apenas UM piloto levará até 10 kg a mais para somar 250
kg.

4.3 – O SENSOR deverá ficar fixado na perna direita do piloto, voltado para a parte interna
do kart e dentro da embalagem fornecida pela organização. 

5 – Tomada de tempo: 5 minutos para o PRIMEIRO piloto da equipe
6 – Largada: 

6.1 – Forma: Estilo Le Mans
6.2 – Local: Na reta em frente aos boxes. Figura 3
6.3 – Posição de largada: Alinhamento oblíquo conforme tomada de tempo

7 – Troca do Conjunto (piloto e kart). Obrigatória em cada ocorrência
7.1 – São 3 trocas obrigatórias

7.1.1 – Nenhum piloto participará da prova com tempo inferior a 30 minutos
7.1.2 – Nenhum piloto participará da prova com tempo superior a 60 minutos
7.1.3 – Ao menos UM piloto por equipe participará por dois momentos da prova

7.2 – Acesso aos Boxes – Figura 1
7.2.1 - O Piloto Ativo deverá PARAR o kart no ponto “A”; lá o fiscal fará o seguinte

procedimento:

http://www.akars.com.br/endurance-techspeed/


a) – Desligar o motor do kart;
b) – Identificar a Equipe pelo nº do kart;
c) – Identificar o Piloto e
d) – Aferir o Lastro

7.2.2 – Concluída as etapas do item anterior, o Piloto Ativo deverá empurrar o kart
até o ponto “B” indicado na Figura 1.

7.2.3 – Ao chegar no ponto “B”, será permitido que o Assessor da Equipe proceda a
retirada da placa e ou o sensor do Kart e piloto e instale no kart  e no piloto
Entrante.

7.2.4  –  Será  permitida  a  preparação  do  kart  para  o  piloto  entrante,  conforme  a
Figura 1 no ponto “C” durante o procedimento estipulado no item 7.2.1
a) – O Kart da troca será aquele indicado pela organização;
b) – Neste procedimento o Piloto Entrante já deverá ir  preparando o kart

indicado pelo fiscal e ajeitando a posição do banco e outros;
c) – Caberá ao Piloto Entrante ou ao Assessor da Equipe o pedido para

ligar o kart;
c) – Ao fiscal do ponto “C” caberá APENAS identificar o kart e equipe;
d) – O fiscal SOMENTE liberará o ingresso na prova se houver condições de

segurança e se o piloto estiver sensor de volta.
7.2.5 – Não terá tempo mínimo de volta ou parada para ser satisfeita as três trocas

obrigatórias do conjunto, mas a “letra d” do item 7.2.4 deverá ser respeitada.

8 – Penalizações de Pista.
8.1  –  Conforme  a  Figura  2 os  pontos  apontados  como  letra  “E”  se  utilizados,  serão

considerados Cortes de Pista e ao piloto/equipe que se utilizar desses meios para ultrapassagem ou
vantagem na prova, terá acrescido o tempo de 2 min ao tempo total de prova para cada ocorrência.

8.2 - Haverá um fiscal “Dedo Duro”, conforme figura na letra “D” para cada saída de pista
no “S” com as 4 rodas do kart. Penalização prevista em regulamento. Figura 2.

Detalhamento dos principais pontos acima:

Item 4: Sobre o peso 270 kg

A média de peso dos pilotos no Grupo AKARS montou a 85 kg. Foi sugerido que fosse somada a
média 5 kg. Aceito.

Portanto 3 pilotos com 90 kg somarão o necessário para dispensa de lastro na equipe ou pilotos com
peso menor mas que o montante seja igual ou maior que 270 kg também estarão dispensados na sua
equipe de andarem com lastro.

Como o lastro máximo é de 20 kg, ficou subentendido que equipes onde o somatório dos pesos dos
pilotos fosse maior ou igual a 250 kg, estas encontrariam o equilíbrio com os demais concorrentes
(equipes) se levarem peso extra até 20 kg. Esta regra é para TODOS os pilotos da equipe. 

Exemplo: Piloto A (85 kg) + Piloto B (80 kg) + Piloto C (95 kg) = Equipe com 260 kg. Assim todos
os três pilotos deverão levar 10 kg de lastro.

Na  sequência  das  inscrições  e  sob  consulta  à  TechSpeed,  verificou-se  que  esses  karts  podem
carregar 30 kg de lastro. Considerada esta possibilidade, ampliou-se o acesso na competição para
equipes onde o somatório do peso dos pilotos fosse menor do que 250 kg mas NÃO inferior a 240
kg. Para equipes formadas nestas condições, os três pilotos levarão 20 kg de lastro e UM deles o
peso necessário para compor 250 kg. 



Exemplo: Piloto A (65 kg) + Piloto B (85 kg) + Piloto C (90 kg)  = Equipe com 240 kg. Assim, o
piloto A terá (65 + 10 + 20); piloto B (85 + 20) e o piloto C (90 + 20). 

Os lastros serão aqueles disponibilizados pela TechSpeed e terão seus pesos distribuídos em 2,5Kg;
5Kg e 10kg, nas cores branco, vermelho e azul, respectivamente. 

Equipes onde o peso total for menor do que 270 kg devem ficar atentas com esses pesos limitados.
Sendo necessário que a Equipe, para cumprir o regulamento, levar lastro de 4kg, deverá instalar
5kg. Se o necessário for levar 6kg, deve a equipe levar 7,5 kg. 

Item 5: Motivo da tomada de tempo

Os objetivos de fazer a tomada de tempo são os seguintes:

Segurança: como a prova é noturna, corre-se o risco da pista estar úmida, permitindo neste caso que
o piloto tenha ao menos 5 minutos para se familiarizar com a pista e com o kart; 

Estratégia: permitir que a equipe escolha entre seus pilotos aquele que possa ingressar de forma
mais segura no kart depois de dada a largada. 

Item 6: Local e forma da largada
6.2 – Permitir que todos os presentes assistam a largada; Cabe destacar que a curva do posto estará

FECHADA APENAS na largada. Nas demais voltas será aberta.
6.3 – Eliminar o fator sorte e permitir mais segurança e competitividade desde o início da prova.

Item 7: Motivo das 3 paradas obrigatórias
7.1 – Evitar que o desgaste físico do piloto prejudique o tempo de volta. Permitir que todos tenham
o mesmo tempo pilotagem dentro da competição.

7.2  –  Evitar  excessos  de  velocidade  na  troca  do  conjunto.  Permitir  que  a  estratégia  seja  um
componente importante na prova.

Figuras:
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