
        Sorteio de 02 jogos de pneus

        Para participar é só fazer a inscrição até o dia 05/09/2020.

                          4a. Etapa - 06/09/2020

                       OFICIAL

SORTEIO MOTORES INSCRIÇÃO RETIRADA SENSOR

Serão aceitas

até

11:00 as 11:30 12:00 as 13:00

N/A 05/09/2020 N/A

N/A N/A

N/A N/A

ABASTECIMENTO TOMADA TEMPO PESAGEM

Cadete / Mirim 08:15 as 08:25 08:15 as 08:25 08:35 as 08:40 09:20 as 09:40 11:20 as 11:40

F4 Light JR 08:25 as 08:35 08:25 as 08:35 08:45 as 08:50 09:50 as 10:10 11:50 as 12:10

125CC E 125CC Junior 08:35 as 08:45 08:35 as 08:45 08:55 as 09:00 PESAGEM: Obrigatório no 10:20 as 10:40 12:20 as 12:40

shifter 08:45 as 08:55 08:45 as 08:55 09:05 as 09:10 término da tomada de tempo 10:50 as 11:10 12:50 as 13:10

F4 Light A-B 13:25 as 13:35 13:25 as 13:35 13:45 as 13:50 14:00 as 14:20 15:00 as 15:20

formula convidados 13:35 as 13:45 N/A 14:25 as 14:30 14:35 as 14:55 N/A

Formula Aldeia 14:30 N/A N/A

Kids 15:00 N/A N/A

N/A = Não se aplica 

(1) Todas as tomadas de tempo serão feitas em sequência, conforme cronograma acima.

(2) A responsabilidade de retirada e instalação do sensor de cronometragem é do piloto, e poderá ser retirado na torre de cronometragem.

(3) O briefing será feito para cada categoria separadamente, conforme cronograma acima.

(4) Pneu lacrados para, F-4 light A/B, para as demais categorias os pneus são livres.

(5) No abastecimento e tomada de tempo, utiliza-se o PARQUE FECHADO, onde serão feitas as aferições de peso e controle de códigos de barras dos pneus.

o controle de Pneus é apenas para a categoria light A/B e após a tomada de tempo, os karts devem permanecer no PARQUE FECHADO até o momento da prova.

(6) É obrigatório fazer a inscrição até o dia 05/09/2020

(7) O abastecimento só vai ser permitida uma vez. Todos devem ter a ciência de que o abastecimento tem que dar para (tomada-1ªprova-2ªprova).

A falta de combustível não será responsabilidade da organização.

(8) Traçado apenas na quinta feira até as 17 horas, sexta até as 18:30 horas e no sábado até as 12:30 horas.

(9) Nesta etapa será rodada dupla, como esta no cronograma acima

(10) Aos Pais e acompanhantes é extremamente proibido permanecer em parque fechado e em pista, somente em área de Box e paddock,

                                                                                                           caso identificado o responsável legal nas citadas o piloto correspondente ao pai terá uma penalização de 10 sec.

(11) Aos mecânicos e auxiliares será extremamente proibido ficar fora dos setores indicados na pista pela a organização do evento.

N/A

13:10 as 13:20

07:30 as 08:30

N/A N/A

07:00 as 07:30

Formula Aldeia

Kids

N/A

N/A

CATEGORIA BRIEFING
PARQUE FECHADO(S)

1ª PROVA 2ª PROVA 

F4 Light A-B

F4 Light JR

125CC E 125CC Junior

formula convidados

Shifter

WARM UP

08:00 as 08:10

08:10 as 08:20

CATEGORIA

Cadete / Mirim
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