BRIEFING ESCRITO
PROVAS INDIVIDUAIS
Desde já, aproveitamos para desejar que este vosso evento possa ser um sucesso desportivo e
de confraternização.
Passamos então a apresentar as regras e normas deste Kartódromo, as quais devem ser
observadas durante a realização da vossa prova.
* Procedimentos Extra de Segurança *
- OBRIGATÓRIO: Uso de Máscara em todo o recinto do kartódromo, excepto quando os pilotos
tenham o respectivo capacete na cabeça. Após o fim da corrida, e confirmação do respectivo
distanciamento das restantes pessoas, poderão retirar o capacete, e colocar novamente a
respectiva máscara de proteção.
- BRIEFING: Não haverá qualquer briefing de grupo, por isso é obrigatória a leitura deste Briefing
escrito. Em caso de dúvidas, as mesmas serão esclarecidas individualmente.
- ACESSO AOS KARTS: Os pilotos só terão acesso aos karts, após autorização do Staff do KIP. Até
essa autorização ser dada, deverão aguardar com o devido distanciamento aconselhado (2 mt).
- HIGIENIZAÇÃO DOS KARTS E CAPACETES: Entre o final de uma corrida e o início da outra, todos
os karts e todos os capacetes serão higienizados.
* Procedimento da Prova *
Todos os participantes irão dispor de 10 minutos de treinos, dos quais 5 minutos serão livres e
5 minutos serão cronometrados.
No final da sessão de treinos cronometrados, será mostrada a bandeira de xadrez, pelo que,
logo após a passagem pela linha de meta, deverão todos os participantes reduzir a velocidade
e dirigir-se em andamento moderado para o circuito alternativo, onde deverão parar e
respeitar as indicações do Staff do KIP.
Uma vez parados no circuito alternativo, será dada ordem para que se desloquem em
andamento lento para a reta da meta, conforme a chamada (de acordo com a ordem grelha de
partida), onde se imobilizarão formando a grelha de partida.
Após a formação da grelha de partida será dado, de imediato, o início da corrida com a passagem
da luz do semáforo de vermelho para verde.
A duração da corrida é de 20 minutos, sendo que o final da corrida será assinalado com a
amostragem da bandeira de xadrez ao kart vencedor. A uma volta do final da corrida, será
mostrada uma placa com a indicação de “Última Volta” ao kart que liderar a corrida.
NOTA: Não haverá troca de karts durante a corrida e treinos, excepto no caso de ser verificada
por parte do staff do KIP de alguma anomalia que comprometa a segurança de todos os
participantes

* Regras de Segurança *
- Todos os pilotos deverão conduzir de forma cuidada e segura, sem excessos; a prática de
condução perigosa e/ou anti-desportiva dará lugar a uma penalização.
- Bandeiras Amarelas: sempre que sejam mostradas bandeiras amarelas, é porque existe uma
situação de perigo na pista, pelo que todos os pilotos deverão reduzir a velocidade, prosseguir
com precaução extra, e sem ultrapassagens, dando lugar a penalização pelo incumprimento
desta regra.
- Sempre que por qualquer motivo, o motor de um kart parar, o piloto deverá levantar o braço
chamando assim a atenção dos comissários de pista.
- Em caso de despiste, será o próprio piloto a retomar novamente a sua prova.
- É obrigatório o uso de capacetes integrais durante toda a Prova; os participantes só serão
autorizados a retirar os capacetes, quando imobilizados no recinto das boxes.
Todo o staff do K.I.P. irá empenhar-se, para que este evento venha a ser um sucesso, a todos os
níveis, porém para que tal aconteça é absolutamente vital que todos colaborem connosco: quer
desde já através de uma leitura atenta deste briefing, como posteriormente, no dia da prova
observando e respeitando, tanto aquilo que leram aqui, como também os conselhos e as
instruções fornecidas pelo staff do K.I.P. .
Com o empenho e a colaboração de todos aqueles envolvidos neste evento, estamos certos que
tudo correrá pelo melhor e que o entusiasmo, a confraternização e a adrenalina contribuirão
para tornar este dia uma experiência inesquecível.
Contamos consigo e com o seu desportivismo.
SAUDAÇÕES KARTISTAS

