
REGULAMENTO ENDURANCE
AKARS + TECHSPEED

Artigo 1º  - Acordos

O presente regulamento estipula que todos os Pilotos e Equipes que
firmarem suas inscrições para a prova aceitam as condições previstas
neste regulamento, seus direitos e deveres.

Artigo 2º  - Organização

Caberá  ao  Velopark  Kartódromo  a  aplicação  dos  regulamentos  e
respectivos adendos em vigor.

Artigo 3º  - Questões não previstas no presente regulamento

Todas as questões não previstas neste regulamento serão resolvidas
pelo Departamento da Direção de Provas Velopark.

3.1 Questões técnicas:

Todas as modificações neste regulamento serão comunicadas por meio
de adendos, encaminhadas via WhatsApp aos pilotos e passando a ter
validade imediata.

Artigo 4º  – Inscrição

a)Valor da inscrição por equipe: R$ 840,00.
a.1) R$180,00 por EQUIPE. Depósito, DOC / TED para:

Banco Banrisul – 041
Agência 0290
Conta nº 35.182494.0-6
José Renato de Oliveira – CPF 39521540087
*Deve ser identificada a transferência.

a.2) R$ 220,00 por PILOTO diretamente no balcão do Velopark.

b)Prazo máximo para pagamento: 27/07/2018. 
c)Somente será considerada inscrita a equipe que realizar e comprovar
o pagamento da inscrição.



d)A organização não se compromete a reservar vagas para nenhuma
equipe.

Artigo 5º  – Data da prova e horário

A prova será realizada no dia 16/08/2018 das 19:30 às 21:30

5.1 Questões climáticas:

Se para a data prevista para a realização da prova houver previsão
firme de chuva, nova data será agendada com o Velopark e TechSpeed.

Sendo a  data  cancelada,  a  comunicação  será  lançada no grupo do
WhatsApp. 

5.2 Questões de calendário:

Não sendo possível a realização da prova em até 30 dias após a data
originalmente prevista e remarcada conforme item 5.1, dar-se-á como
cancelado o evento e os valores serão ressarcidos aos pilotos.

Artigo 6º  – Programação do evento:

6.1 O briefing será documental e disponibilizado para todos o download
no grupo do whatsapp e seu objetivo assim se caracteriza:

• Facilitador  do  briefing  geral,  que  será  exclusivo  para  sanar
dúvidas remanescentes;

• Montar estratégias distintas;
• Permitir briefing presencial objetivo e dinâmico;
• Otimizar o horário de prova; 
• Demonstrar o passo a passo para:

➔ Identificação do piloto e equipe
➔ Assinatura do Termo de Responsabilidade
➔ Pesagem individual do piloto com equipamentos
➔Sorteio dos karts
➔ Colocação dos lastros
➔Tomada de tempo
➔Posicionar o kart para a largada



➔Forma  de  entrada  na  área  dos  Boxes  para  troca  do
conjunto

➔Procedimento para a troca do conjunto
➔Outros

a)Briefing Geral 16/08/18 – 19h00 
Necessário  já  estar  no  Kartódromo  ao  menos  dois  pilotos  de  cada
equipe.
b)Pesagem do Piloto. Na assinatura do Termo de Responsabilidade
c)Sorteio dos Karts Durante o Briefing 
Favor  chegar  com  antecedência  para  assinar  o  Termo  de
Responsabilidade (Inscrição).
d)Tomada de tempo: 19h20min
e)Largada:19h30min
f)Duração da Prova:02 horas
g)Premiação: Ao final do evento.

Artigo 7º  – Do Número De Participantes

Será exigido um número mínimo de 20 e máximo 25 equipes para a
realização do Endurance.

7.1 – Caso o número mínimo de equipes não seja alcançado até o dia
31 de julho, o evento será cancelado e não haverá reagendamento e o
valor da inscrição será devolvido na data prevista para a realização da
prova.

Artigo 8º  -  Grid de Largada

O posicionamento do kart na pista será definido através de tomada de
tempo de 5 minutos. O piloto que a fez será obrigatoriamente o primeiro
piloto da equipe.

Artigo 9º  -  Largada

A largada será em estilo Le Mans pelo alinhamento do kart  na pista
conforme a posição conquistada na tomada de tempo.

Artigo 10  –  Participantes



10.1 São priorizadas as inscrições e formação de equipes por pilotos
participantes do Campeonato Regular de 2018 organizado pelo grupo
AKARS.

10.2 Será  permitida a formação de equipes  com pilotos AKARS por
afinidade. Neste grupo são considerados os pilotos que numa ou mais
vezes participaram de treinos organizados pela AKARS em 2018 com a
frota TechSpeed.

10.3 Se  até  trinta  dias  que  antecede  a  realização  do  Endurance –
17/07/2018 -  não tiver  satisfeito  o  número mínimo de equipes,  será
estendido aos pilotos participantes do Grupo SpeedRace a formação de
novas equipes.

10.4 Nas  equipes  formadas  conforme os  critérios  10.1  e  10.2,  será
permitida a inclusão de até dois pilotos convidados.

Artigo 11  – Equipe

Deverá ser composta de 3 pilotos, estando todos inscritos e habilitados
a utilizar a frota TechSpeed.

11.1 Nenhum  piloto  da  equipe  somará  mais  do  que  60  (sessenta)
minutos de prova e nenhum menos de 30 (trinta) minutos.

Artigo 12  – Peso referência da EQUIPE:

12.1 Todas  as  equipes,  no  montante  dos  pesos  dos  pilotos  com
equipamentos, deverão ter de peso mínimo a medida de 270 kg, com
ou sem o lastro adicional.

12.2 Haverá lastro para a EQUIPE onde o peso total for menor que o
peso  referência.  Conhecido  esse  peso  adicional,  todos  da  equipe
andarão com o peso adicional.

12.2.1 O Lastro máximo da EQUIPE será de 20kg (vinte quilos).

12.2.2  Nas equipes onde o peso total não somar 250kg, APENAS um
piloto levará além do lastro máximo, lastro adicional de até 10kg.



12.2.3  Na  equipe  onde  um  piloto  levar  o  lastro  adicional,  este  será
obrigatoriamente  o  primeiro  piloto  da  equipe.  Seu  lastro  será
maior do que 20kg. Os demais pilotos desta equipe levarão o teto
estabelecido no item 12.2.1

12.3 Se  o  peso  total  dos  pilotos  da  mesma  equipe  atingir  o  peso
referência  sem a  utilização  de  lastro,  todos  os  pilotos  desta  equipe
estarão dispensados do lastro.

Artigo 13  –  Pit Stop

13.1  São as siglas, regras e instruções:

Piloto Ativo (PA) – aquele que está participando da prova;
Piloto Entrante (PE) – aquele que substituirá o PA;
Assessor da Equipe (AE) – aquele que auxiliará o PE na

liberação para a prova.
Conjunto – Piloto e Kart

 
a)Todas as equipes terão que realizar 03 (três) trocas obrigatórias do
conjunto, não terá limite para trocas máximas;

a.1) Considerado o número mínimo de trocas obrigatórias, um
ou  mais  pilotos  da  mesma  equipe,  obrigatoriamente,
participarão  da  prova  em  dois  ou  mais  momentos
distintos.

b)Não terá tempo mínimo no pit stop, mas será obrigatória a forma do
procedimento para a substituição do piloto e troca do kart;

b.1) Ao ingressar na área de box para a troca do conjunto, o 
PA e a equipe deverão seguir as seguintes instruções:

b.1.1 – O PA deverá parar o kart em lugar definido pela 
organização, descer e aguardar a conferência do fiscal, que 
aferirá o lastro, se houver, identificação do piloto e o tempo 
transcorrido de prova;



b.1.2 – Após aferido os itens acima, somente ao PA cabe a 
responsabilidade de EMPURRAR o kart até o ponto de troca 
estabelecido pela organização;

b.1.3 – Estacionado o kart, será permitido ao AE ajudar o PE 
na instalação dos lastros, se houver, e na instalação do 
sensor de tempo e volta.

b.1.4 – Efetuados os procedimentos do item b.1.3 fica 
autorizado o ingresso na pista do  PE, que ao ingressar na  
competição se requalifica como PA.

b.1.5 – Todas as trocas obedecerão a ordenação dada no 
item “b.1” deste artigo.

A conferência de peso será realizada pela organização. O piloto que
estiver entrando no Box não deverá descer do kart até ser autorizado
pela organização, porém  só estará autorizado a realizar a entrega do
sensor e ou placa de identificação a alguém de sua equipe quando e
após o estacionamento do kart por meios definidos no item b.1.2.

Somente será cedido um novo kart  para o próximo piloto da equipe
após a concluído o estabelecido no item b.1.1.

O kart substituto será aquele definido pela organização, conforme a fila
de disponibilidade para as trocas.  O kart  substituído,  se não houver
avarias,  será  enfileirado  pela  ordem de  entrada  para  trocas  futuras,
independentemente da equipe que já o utilizou.

Somente  será  permitida  a  presença  na  área  de  box  as  seguintes
pessoas: Um Assessor da Equipe por equipe, O Piloto Entrante de cada
equipe,  Fiscal  de  Prova,  Direção  de  Prova,  Piloto  Ativo  que  está
entregando o equipamento.

Artigo 14 – Equipamentos Obrigatórios

Macacão;  Balaclava;  Capacete;  Luvas;  Calçado  fechado
(Sapatilha/tênis); Protetor de costela; Colar cervical.



Qualquer  outro  tipo  de  equipamento  que  o  piloto  julgue  necessário,
como joelheiras, espuma de proteção ou capas de banco, poderão ser
utilizados com a anuência do Velopark.
Excetuando  o  calçado,  todo  o  equipamento  obrigatório  pode  ser
emprestado  pelo  kartódromo  caso  o  participante  não  tenha
equipamento próprio.

Artigo 15 – Das Penalizações:

As Penalizações serão aplicadas ao final do Endurance.

No final da prova por ocorrência:
15.1 - Queima de largada: Penalização de dois minutos no tempo 

total de prova, por equipe infratora;
15.2 - Invasão da área verde: Três segundos;
15.3 - Ultrapassagem sob bandeira amarela: Trinta segundos;
15.4 - Corte de pista: 2 minutos;
15.5 - Desrespeitos à regra de Box, implicará em 2 minutos.
15.6 - Descumprir o estabelecido no item 11.1, 2 minutos.

No final da prova:

15.7 - Falta  de  peso  ou  lastro  incorreto:  5  segundos  a  cada  2
minutos de prova do piloto infrator;
15.8 - De forma cumulativa, ao Piloto que não respeitou ao tempo 

mínimo de participação na prova, terá acrescida a diferença 
restante ao tempo total da equipe;

Caso o kart pare na pista o piloto deverá se dirigir diretamente para a
área  de  Box  para  ser  substituído,  sem  passar  pelo  portal  da
cronometragem.  Ao  piloto  substituto,  caberá  a  equipe  respeitar  as
condições  de  lastro  e  instalar  o  sensor  em  local  definido  pela
organização. É da responsabilidade da EQUIPE comunicar a ocorrência
aos organizadores do Endurance.

Artigo 16 –  Atitudes Antidesportivas:

Ofensa  moral,  verbal  ou  por  gestos  praticados  por  qualquer  piloto
inscrito  aos  demais  participantes  ou  a  organização,  ou  no  caso  de
agressão física a equipe será excluída da prova.



Artigo 17 –  Termo De Responsabilidade

Todos  os  pilotos  deverão  assinar  o  Termo  de  Responsabilidade  na
Recepção do Velopark Kartódromo, sob pena de desclassificação da
Prova.

Artigo 18 – Rádio, Filmagens, outros equipamentos de comunicação

18.1 Estará permitido a utilização de rádio comunicador entre o box e a
pista, inclusive a filmagem com câmera fixada no capacete do piloto.

18.2 Quaisquer imagens coletadas pelos pilotos NÃO servirão de prova
para  subtrair  pena  aplicada  pela  direção  de  prova.  Ao  assinarem o
Termo  de  Responsabilidade  e  se  inscreverem,  dão  ciência  do
conhecimento desta regra específica.

Artigo 19 – Premiação

Será  oferecido  troféu  para  todos  os  pilotos  das  equipes:  Campeã,
Segunda e Terceira colocadas no Endurance.

Artigo 20 – Dos Casos Omissos

Qualquer ocorrência que não esteja prevista neste regulamento será
avaliada e  julgada  por  uma comissão  formada pela  Organização  da
AKARS em conjunto com a equipe do Velopark,  sendo esta decisão
considerada final e indiscutível.

O  piloto  e  a  Equipe  ao  se  inscreverem  atestam  estar  cientes  que
concordam com as regras e procedimentos definidos nos termos deste
regulamento.


