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1.

ESPECIFICAÇÕES

Para poder aceder ao trofeu KART KID Race School os pilotos têm que participar na fase de
Seleção.
Cada uma das fases de seleção terá a duração de 1 dia e serão realizadas em:
- 24 de Fevereiro de 2018
• No Norte- Largo do Populov– Braga
• No Sul - Kartodromo de PALMELA
- 03 de Março de 2018
A Organização reserva-se no direito de organizar outras fases de Seleção
Cada piloto pode participar em mais que uma fase de seleção.
No final far-se-á uma avaliação do desempenho de cada um dos pilotos.
Os pilotos estão cobertos por seguro.
2.

AVALIAÇÃO

Durante todo o dia nas várias etapas do curso, proceder-se-á à avaliação dos pilotos.
Os critérios gerais para a avaliação serão:
• Atenção
• Empenho na participação
• Desempenho nas provas de Maneabilidade em pista
• Desempenho nas provas de Trajetórias em pista
• Desempenho nos Procedimentos de Partida das corridas
• Respeito pelas normas de Condução em pista.
3.

INSCRIÇÕES Fase de SELEÇÃO
3.1. A TAXA Inscrição na fase de Seleção do KART KID Race School é de 90,00 €. No
preço está incluído:
• Professores e Monitores,
• Kart em condições de competição,
• Refeições, Almoço e dois lanches
• Cedência de Capacete,
• Seguro
• Diploma de participação
3.2. As inscrições para esta fase de seleção decorrem em Janeiro de 2018
3.3. As inscrições devem ser feitas para:
NEWSALE, Lda.
Rua Dr. Augusto Cesar Cerqueira Gomes, 94
4705-093 BRAGA
Portugal (Continental)
Tel: 969 859 242
Fax: 253 283 499

4.

E_mail: info@newsale.pt

PROGRAMA DA AULA / SELECÇÃO

O programa da Aula começa às 9h00 da manhã e tem término previsto para as 18h00 e tem as seguintes fases:
Recepção, conferência dos dados do piloto, pesagem.
•
•

Lição 1 (teórica) Breve introdução sobre os objetivos e estruturação da aula. Organização dos
grupos
Lição 2 (teórica e pratica) - Ajuste do piloto ao Kart, com o equipamento mínimo de segurança
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Lanche
•
•

Lição 3 (teórica) – Condução em pista
Lição 4 (pratica) – Prova de maneabilidade

Almoço
•
•

Lição 5 (teórica) – Trajetórias
Lição 6 (pratica) – Prova de condução em pista

Lanche
•
•

Lição 7 (teórica) – Procedimentos de Partida
Lição 8 (pratica) – Teste dos procedimentos de Partida

Avaliação do curso distribuição de diplomas
969 859 242
info@newsale.pt
https://www.facebook.com/karting.iniciacao.competicao/

(KART KID RACE)

https://www.karting.fpak.pt/karting/regulamentos/2018/trofeu-kart-kid-race-school-2018
http://newsale.pt/

