
Regulamento do Campeonato AKARS-TECHSPEED 2020

1. Introdução
O presente regulamento compreende todos os pilotos inscritos e
será base regimentar  para toda a temporada do campeonato de
2020.

A  programação  deste  campeonato  denominado  AKARS-
TECHSPEED compreenderá 11 etapas, com início oficial dia 20 de
março. As provas serão sempre nas sextas-feiras, sendo todas as
etapas no Velopark em Nova Santa Rita e na pista VP1500 e a
premiação será única ao final da última etapa.

Será dada preferência para pilotos inscritos no grupo AKARS e que
estão inscritos nas temporadas 2019 e 2020.

O número de inscritos se limita a 30 pilotos. Para abertura de uma
nova categoria serão necessárias 24 novas inscrições. Para atingir
e compor o número mínimo de inscritos, apenas a partir do segundo
grupo será permitido o ingresso de pilotos habilitados para uso da
frota  TechSpeed  que  estejam  inscritos  em  outros  grupos  no
Velopark.

Será somente uma categoria, lastreada a 100 Quilos. Pilotos com
peso inferior a 70 quilos de peso levarão o lastro máximo de 30 kg.

Aos  demais  será  obrigatório  o  lastro  até  compor  o  peso  desta
categoria. Não terá tolerância para menos.

Havendo duas Categorias, estas serão divididas por pilotos em até
90kg e outra acima com lastro em 110 kg.

As provas serão da seguinte forma:
Será respeitado o total de 25 minutos de prova sendo, 5 minutos
para  tomada  de  tempo  e  20  minutos  de  prova.  A largada  será
sempre lado a lado.

O preço de cada bateria será aquele cobrado pelo Velopark na data
de cada etapa para a  utilização da frota  TechSpeed.  Esse valor
poderá sofrer alteração sobre o cobrado nas etapas anteriores, o
que deve ser respeitado de acordo com as normas da TechSpeed,
não sendo algo que a organização poderá interceder.
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As provas seguirão o calendário abaixo, salvo alguma necessidade
de alteração por parte do Velopark:

CALENDÁRIO DO CAMPEONATO AKARS TechSpeed 2020
E T A P A DIA HORÁRIOS Traçado Sugerido

1 27/03/20 20:00 Completa com “S” + Posto

2 08/05/20 20:00 Seletiva com “S” + Posto

3 29/05/20 20:00 1500 com “S” + Posto – Arvoredo

4 19/06/20 20:00 Completa com “S” + Posto

5 10/07/20 20:00 Seletiva com “S” + Posto

6 31/07/20 20:00 1500 com “S” + Posto – Arvoredo

7 28/08/20 20:00 Completa com “S” + Posto

8 18/09/20 20:00 1500 com “S” + Posto – Arvoredo

9 27/11/20 20:00 Seletiva sem “S” e sem Posto

10 27/11/20 21:00 1500 com “S” + Posto – Arvoredo

11 11/12/20 20:00 Completa com “S” + Posto

As provas ocorrerão PREFERENCIALMENTE com pista seca. Se
no  dia  da  prova  estiver  chovendo,  a  mesma  PODERÁ  ser
remarcada. A remarcação recairá preferencialmente para a data da
etapa  seguinte.  Havendo  a  remarcação,  serão  duas  etapas  no
mesmo dia.

As  informações  serão  repassadas  exclusivamente  em  grupo  do
WhatsApp criado APENAS para transmitir informações pertinentes
ao campeonato. Apenas a organização exercerá o direito de postar
mensagens  naquele  grupo.  Pilotos  que  optarem  pela  saída  são
responsáveis em buscar informações por  quaisquer  meios e não
serão  readmitidos,  visto  que  não  haverá  interação  entre  os
membros.

A organização poderá alterar alguma data, horário, traçado ou pista,
caso houver necessidade e ou possibilidade, sendo avisado com
antecedência uma nova data conforme disponibilidade na agenda
do kartódromo.

2. Das Inscrições
O valor da inscrição é de R$ 120,00, (cento e cinquenta e um reais)
por piloto e para uma categoria e será recebido através de depósito
bancário em conta a ser informada. O valor da inscrição poderá ser
revertido integralmente na última etapa (11ª), acrescido da diferença
restante ao piloto com 100% de frequência nas etapas anteriores. 

Se o piloto faltar em uma ou mais etapas o bônus da diferença pela
inscrição não lhe será devida. 
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A cada falta do piloto haverá uma retenção de 10% sobre o valor da
inscrição (R$ 120,00). O ausente na etapa perderá o benefício de
R$ 12,00 (doze reais) a cada falta. Essas retenções servirão para
cobrir os gastos da premiação (troféus) ao final do campeonato.

O período de inscrição inicia em 01 de novembro de 2019 e será
finalizado em 28 de fevereiro  de 2020,  ou assim que atingido o
limite  máximo  de  60  inscrições.  As  inscrições  serão  realizadas
através e convite formalizado pela organização da AKARS. Caberá
ao  interessado  encaminhar  as  informações  solicitadas  além  de
manifestar o desejo de participar neste campeonato.

A organização da AKARS encaminhará via WhatsApp a forma de
como o valor da inscrição será recebida.

A  inscrição  estará  confirmada  apenas  com  a  identificação  do
depósito/pagamento.  Todos  serão  notificados  da  confirmação,  se
houver. Não haverá reserva de inscrição.

Somente se houver necessidade de compor um novo grupo e até o
limite deste é que será aberto período extraordinário para novas
inscrições.
Se mais de um grupo, será permitida a inscrição em dobro.

3. Pontuação
A pontuação por prova será a seguinte:

1º   lugar: 30 Pontos -  2º  lugar: 26 Pontos
3º   lugar: 24 Pontos -  4º  lugar: 22 Pontos
5º   lugar: 21 Pontos -  6º  lugar: 20 Pontos
7º   lugar: 19 Pontos -  8º  lugar: 18 Pontos
9º   lugar: 17 Pontos - 10º lugar: 16 Pontos
11º lugar: 15 Pontos - 12º lugar: 14 Pontos
13º lugar: 13 Pontos - 14º lugar: 12 Pontos
15º lugar: 11 Pontos - 16º lugar: 10 Pontos
17º lugar: 09 Pontos - 18º lugar: 08 Pontos
19º lugar: 07 Pontos - 20º lugar: 06 Pontos
A partir do 21º colocado, todos os pilotos marcarão 5 pontos.

Não  serão  distribuídos  troféus  nas  etapas.  A premiação  será  a
concessão da gratuidade na ÚLTIMA etapa ao PILOTO 100% nas
dez etapas anteriores.
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Havendo mais de uma categoria, serão separadas em lastros de até
90 kg a primeira e em 110 kg a segunda. Sendo apenas uma, o
Lastro será 100 kg.

Descarte de pontos
Haverá apenas um descarte de pontos. A falta ou o pior resultado
em pista será considerado para descarte. Ao final das onze etapas
será  conhecido  o  Campeão,  Vice-campeão,  o  Terceiro,  quarto  e
quinto  colocados,  pela  diferença  entre  pontos  conquistados  e
descarte. A estes, serão distribuídos um troféu pela conquista. Se
duas categorias, se repete a premiação. 

O  descarte  pela  ausência  equilibra  o  campeonato  no  que  diz
respeito  a  pontuação  individual  total,  mas  afasta  o  direito  à
gratuidade na última etapa. Contudo, mantém as demais condições
de ressarcimento da taxa de inscrição.

4. Critérios de Desempate
Em caso de igualdade na pontuação ao final do campeonato, será
considerado  como  critério  de  desempate  o  menor  montante  de
penalidades; persistindo a igualdade, o melhor resultado que cada
piloto  conquistou,  sendo  o  maior  número  de  primeiros  lugares
obtidos; persistindo o empate será considerado o maior número de
segundos  lugares  e  assim  sucessivamente.  Persistindo,  será
declarado aquele que obteve a melhor colocação na primeira etapa.

5. Formação do Grid
A formação do grid será através da tomada de tempo em todas as
etapas.

6. Sorteio dos Karts
Todos os pilotos deverão estar,  no mínimo, 50 minutos antes de
cada bateria para as devidas orientações e informações sobre a
corrida e, também, para o sorteio dos Karts.

O número sorteado refere-se à posição do Kart no boxe.

O  início  da  fila  do  primeiro  kart  sorteado  sempre  será  aquele
indicado pela organização.

Ex:  Se tirou o número 1,  será o primeiro kart  da fila,  se tirou o
número 3, refere-se ao terceiro kart da fila e assim por diante.
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O sorteio será sempre no briefing.  Os pilotos que não estiverem
presentes na hora do sorteio pegarão os próximos números não
sorteados e por ordem de chegada dos atrasados.

Troca de Kart
• No boxe antes de sair para a tomada de tempo e ou voltas

de aquecimento:
Numa eventual troca de kart no boxe, POR QUALQUER MOTIVO,
exceto arrebentar a cordinha, o piloto pegará o próximo kart não
sorteado  disponível  na  fila  indiana.  Se  por  ventura,  esse  kart
apresentar algum problema, deverá pegar o próximo kart e assim
por  diante.  Só  será  permitido  o  conserto  em algum kart  se  não
houver mais nenhum no parque, oficializado pelo responsável da
TechSpeed, naquele momento.

• Na Tomada de tempo e ou voltas de aquecimento:
Numa eventual troca de kart durante a tomada de tempo, e ou nas
voltas  de  aquecimento,  POR  QUALQUER  MOTIVO,  exceto
arrebentar  a  cordinha,  o  piloto  pegará  o  primeiro  kart  disponível
para a troca, porém se esse kart apresentar algum problema rápido
de  resolver  e  com  a  concordância  da  oficina,  poderá  ser
solucionado apenas durante o período da tomada de tempo.

Terminada a tomada de tempo e o problema ainda persistir, o piloto
pegará o próximo kart disponível.

Na tomada de tempo se habilita para a troca de kart o piloto que der
NO MÍNIMO UMA VOLTA COMPLETA no traçado, salvo se após
sair  do boxe e  antes de completar  a  volta  aconteça algo que o
impossibilite de andar.

Quem definirá as condições do kart é a oficina, caso identifique a
impossibilidade do kart de andar, poderá ser realizada a troca antes
de completar a volta.

• Após a bandeira de final de tomada de tempo, e antes do
grid montado

Após a bandeirada de final de tomada de tempo ou das voltas de
aquecimento e antes do grid montado, o piloto só poderá trocar de
kart  se  a oficina vetar  por  problema mecânico que o  impeça de
andar, contudo só será permitido o conserto caso não houver mais
nenhum kart disponível no parque.
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• Troca Após o Grid montado para a largada
Após  o  grid  montado,  se  o  kart  apresentar  problema  que  o
impossibilite de largar, confirmado pela oficina, exceto arrebentar a
cordinha, o piloto troca de kart e mantém a posição

Oferecer  o  melhor  equipamento  já  considerando o SORTEIO do
kart para cada piloto inscrito, será premissa para o bom andamento
deste campeonato. Será respeitada à vontade para opção de troca
de  kart,  desde  que  respeitada  as  regras  impostas  neste
regulamento.  Nenhuma  hipótese  de  troca  elencada  acima  será
motivo para perda de posição no grid de largada.

Karts Trocados

Os karts trocados por motivos diversos poderão entrar de novo na
fila  de  troca  da  mesma  bateria.  Também  será  permitido  sua
utilização nas próximas baterias (cumulativas)  caso necessário e
para  a  realização  destas,  oficializado  pelo  responsável  da
TechSpeed.

Se algum kart que está na pista com rendimento muito abaixo dos
demais  e  tendo karts  suficientes  no  boxe  para a  realização das
próximas  baterias,  o  mesmo  poderá  ser  retirado  com  a
concordância da organização.

Não serão retirados os karts bons ou muito bons em desempenho e
sim os que estiverem abaixo dos demais.

Troca durante a prova

Durante  a  prova  a  troca  de  kart  poderá  ser  feita  a  qualquer
momento.

Ajustes nos karts, como lacres, regulagem de bancos e acertos das
câmeras on-boards, deverão ser feitos antes de sair do boxe.

7. ADVERTÊNCIAS E PUNIÇÕES
As advertências dadas pelos fiscais de pista serão consideradas na
íntegra.  A  Organização  não  retirará  uma  penalização  e  não
diminuirá a penalização que o Velopark aplicar, as mesmas serão
consideradas em sua plenitude.
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As penalizações lançadas ao piloto em cada etapa, serão somadas
para critério de desempate ao final do campeonato, quanto menor,
melhor.

O piloto que deve correr com lastro adicional e for flagrado sem o
mesmo, ou incompleto, não marcará os pontos conquistados pela
posição ao final da prova e na próxima prova largará de último no
grid.

Caso  o  piloto  receba  bandeira  preta  durante  a  etapa  deste
campeonato ou de qualquer outro realizado no Velopark e receba
punição de exclusão das pistas, ou seja, impedido de participar das
provas de Grupos, o valor da inscrição não será ressarcido.

Das Responsabilidades
O piloto é responsável pelo uso dos equipamentos de segurança
necessários, indicados e também fornecidos pelo Kartódromo.

Recomenda-se que cada piloto tenha o seu protetor costelar,
cervical e luvas.

Por considerar  uma peça importantíssima na segurança de cada
piloto,  a  Organização  da  AKARS  exigirá  que  cada  piloto  se
apresente com CAPACETE PRÓPRIO.

O piloto inscrito autoriza toda e qualquer veiculação de sua imagem,
sem qualquer custo à organização do evento.

A responsabilidade do pagamento da bateria é exclusiva de cada
piloto  quando  de  seu  credenciamento  junto  a  secretaria  do
Velopark.

A organização se exime de qualquer responsabilidade civil ou penal,
por infrações cometidas ou acidentes causados por participantes ou
terceiros durante os treinos e ou corridas. Essa responsabilidade
será, exclusivamente, daqueles que as tenham cometido ou por seu
responsável legal.

O presente regulamento estipula que todos os Pilotos que firmarem
suas inscrições aceitam as condições previstas neste regulamento,
seus direitos e deveres.
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Qualquer  ocorrência  que  não  esteja  prevista  neste  regulamento
será  avaliada  e  julgada  por  uma  comissão  formada  pela
Organização da AKARS em conjunto com as equipes da TechSpeed
e Velopark, sendo esta decisão considerada final e indiscutível.

Nova Santa Rita, 28 de outubro de 2019.
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