
 
 

CAMPEONATO ENDURANCE SPEED PARK 2020 

REGULAMENTO  

1) EVENTO / PROGRAMAÇÃO 

a) As provas serão realizadas no Kartódromo Speed Park em Birigui-SP, nas datas e 
horários abaixo: 

 

2)    INSCRIÇÕES 

a)Poderão se inscrever pessoas de ambos os sexos e com mais de 13 anos de idade (menores 
de 18 anos, somente mediante aprovação e presença do responsável e assinatura do termo 
de responsabilidade). 

b)Cada equipe será composta por no mínimo de 2 (dois) e máximo de 16 (dezesseis) pilotos 
nas provas de 3 (três) horas e na prova de 6 (seis) horas. 

c)O limite para ser efetuado as inscrições conforme tabela no item 3 deste regulamento é de 7 
(sete) dias de antecedência das provas. Após este período, o valor pode sofrer alterações. As 
inscrições deverão ser feitas na recepção do Speed Park com o limite de 1 hora de 
antecedência na secretaria do evento ou no site www.speedpark.com.br. 

d)As vagas para as equipes serão preenchidas de acordo com o pagamento da taxa de 
inscrição. 

e) O evento contará com um número máximo de 25 (vinte e cinco) equipes.  

3)     VALORES 

ETAPA DATA HORÁRIO BRIEFING HORÁRIO LARGADA PÓDIUM DURAÇÃO
1ᵃ 28/03/2020 16:45 18:00 21:30 3 HORAS
2ᵃ 16/05/2020 13:45 15:00 21:30 6 HORAS
3ᵃ 17/10/2020 13:45 15:00 21:30 6 HORAS

ETAPA DINHEIRO / CARTÃO

1ᵃ R$   950,00

2ᵃ R$ 1.650,00



 
 

4) PREMIAÇÃO (POR EQUIPE) 

a) Troféus para as 6 (seis) primeiras equipes da serie ouro e para as 6 (seis) equipes da 
série prata 

b) Será definido como série ouro os 10 (dez) primeiros colocados na tomada de tempo, 
sendo os restantes serie prata 

c) Independente se serie ouro ou prata, os seis primeiros colocados serõ considerados 
como serie ouro no final da prova.  

5) EQUIPES 

a) Os pilotos, deverão se dividir na pilotagem do kart durante as provas. 

b) Cada equipe é responsável pela estratégia de parada e tempo na pista. 

c) Os pilotos inscritos não necessariamente terão que participar da pilotagem. 

d) O piloto que efetuar a tomada de tempo, deverá automaticamente realizar a largada. Se 
por algum motivo esse piloto não poder realizar a largada a equipe deverá largar em 
último e cumprir um stop and go de 10 (dez) segundos. 

e) As equipes poderão mudar os pilotos de uma etapa para outra, só que a equipe deverá 
usar o mesmo nome em todas as etapas para somar os pontos. 

6) CLASSIFICAÇÃO E PROVA 

a) As classificações terão duração de 10 (dez) minutos, que define o grid de largada da 
prova. 

b) As largadas das provas serão no estilo Le Mans. 

c) A prova será de forma direta. 

d) Em caso de bandeira vermelha, o tempo da prova não se interrompe e a posição, vale o da 
volta anterior a bandeira vermelha. 

e) Cada equipe terá que efetuar o mínimo de 3 (tres) paradas obrigatórias nas provas de 3 
(horas) e 7 (sete) paradas obrigatórias na prova de 6 (seis) horas. 

f) Cada equipe será responsável pela troca da tornozeleira do sensor, placas dianteira e 
traseira do kart e também pelo lastro de cada piloto da equipe. 

3ᵃ R$ 1.650,00



 
 
g) Se o kart quebrar durante a classificação ou corrida, o piloto deverá retirar as placas 

dianteiras e traseiras e sensor, para vir para o parque fechado para troca do mesmo, isso 
se não der para chegar ao parque fechado com o kart em funcionamento. 

h) Em caso de paralisação por bandeira vermelha, o tempo de paralisação não será 
reposto. Caso alguma equipe esteja na área de box no momento da bandeira vermelha, 
seu tempo de box será parado, e somente voltara a contar após a relargada da prova. 

i) A bandeira azul somente será apresentada aos 3 (três) primeiros colocados da prova a 
partir da segunda hora e quarenta minutos de prova. 

j) Qualquer decisão ou alteração de regulamento que for definida no briefing, passa a 
vigorar imediatamente independente do regulamento da prova. 

k) Toda vez que uma equipe entrar no box, deverá passar pela linha de cronometragem do 
box somente quando a volta completar 4 (quatro) minutos, caso a equipe saia antes, 
receberá um time penalty do dobro do tempo faltante. 

l) Será demarcado na entrada de box um ponto 0 (zero) onde o piloto deve parar 
totalmente o kart, somente após essa parada será liberado que ele siga para a balança. 

m) Somente serão validadas as voltas de 4 (quatro) minutos que forem fechadas na saída 
do box; 

n) A equipe que não realizar todas as voltas de 04 minutos será desclassificada da prova; 
o) As voltas obrigatórias de 4 (quatro) minutos só poderão ser abertas até a prova 

completar 2H49M999S 
p) A partir das 2h50min hora de prova até o final de prova não será permitido que 

nenhuma equipe realize a volta obrigatória de 4 (quatro) minutos, caso uma equipe 
tenha que entrar no box, poderá realizar uma parada rápida. 

7) PONTUAÇÃO 

As equipes somarão pontos de acordo com a tabela abaixo e a equipe campeã será a que 
obtiver o maior número de pontos ao final do campeonato, considerando o descarte da pior 
etapa. Se houver empate o critério de desempate será a colocação na corrida final. 

Deverá ser descartado o pior resultado obtido nas etapas (n-1), não sendo obrigatório a 
participação da equipe para descarte. 

- A etapa final terá pontuação dobrada em relação a tabela abaixo. 

POSIÇÃO PONTOS

1⁰ 25

2⁰ 23

3⁰ 21

4⁰ 20

5⁰ 19

6⁰ 18

7⁰ 17

8⁰ 16

9⁰ 15

10⁰ 14



 
 

8) SORTEIO DE KART 

a) O sorteio dos karts será efetuado de forma manual durante o Briefing. 

b) Cada equipe poderá efetuar a troca dos karts durante a prova, mas respeitando os 
seguintes critérios: 

b.1) O piloto poderá trocar de kart durante os 10 (dez) minutos de tomada de tempo, e depois           
retornar à pista. 

     b.2) Se ocorrer após a tomada de tempo, a equipe deverá largar em último lugar no grid. 

b.3) Se o fato ocorrer por quebra identificado pela equipe técnica do Speed Park, a equipe 
ficará isenta de punição e largará na colocação alcançada durante a tomada de tempo. 

b.4) O tempo perdido durante a troca de kart durante a prova é de responsabilidade de cada 
equipe. 

9) DEVERES / RESPONSABILIDADES DO PILOTO 

a) Os pilotos devem obrigatoriamente utilizar roupas e acessórios adequados para a prática do 
kartismo, para que protejam ao máximo sua integridade física. O piloto que não estiver com os 
acessórios obrigatórios (macacão, capacete, luva, sapatilha ou tênis fechado) não poderá correr 
ou, caso seja identificado sem algum destes acessórios durante a corrida, será advertido com 
um stop and go de 1 (um) minuto, não podendo trocar de piloto durante o cumprimento da 
punição. O piloto receberá a bandeira preta com laranja para entrar na área de parque fechado 
para colocar o acessório que esteja faltando e cumprir a punição. (exceto se não possuir 
macacão do tamanho do piloto). Nesse caso, o piloto deverá vir de calça jeans e camiseta 
manga longa. 

b) É proibido o uso de qualquer tipo de telemetria nos karts, seja ela na forma de celular ou 
qualquer tipo de aparelho especializado ou similar. 

c) Os pilotos tem OBRIGAÇÃO DE CONFERIR se seu lastro está correto, para evitar stop and go 
no final de cada parada. 

11⁰ 13

12⁰ 12

13⁰ 11

14⁰ 10

15⁰ 9

16⁰ 8

17⁰ 7

18⁰ 6

19⁰ 5

20⁰ 4



 
 
d) As equipes deverão respeitar o espaço determinado pela organização de prova dentro do 
parque fechado para ficar durante a prova, não podendo exceder os limites, sendo passível de 
punição se a direção de prova achar pertinente. 

10) LASTROS 

a) A prova terá um lastro de 95 (noventa e cinco) kgs. 

b) O peso de cada piloto com o seu lastro, será conferido a cada parada obrigatória. 

c) O Kartódromo disponibilizará 15kg por piloto (múltiplos de 5kg), e esse peso será o máximo 
que poderá ser colocado no kart. O excedente deverá ser providenciado pelo piloto e ser 
aprovado pela organização. Ex: o piloto que pesar, com equipamento 80 kg, necessita de 15 kg 
de lastro (para chegar aos 95 kg). O SPEED PARK possui tornozeleiras disponíveis para locação.  

11) PENALIDADES 

a) As decisões da direção de prova do kartódromo deverão ser acatadas pelos pilotos. 

b) Não serão admitidos ofensa, xingamento, desrespeito, agressão física ou verbal a qualquer 
membro da organização do SPEED PARK, ficando o infrator sujeito a sanções de advertência, 
advertência de 10 (dez) segundos ou exclusão da prova, cabendo à Direção de Prova deliberar 
e decidir pela sanção aplicável de acordo com a gravidade do caso, sendo sua decisão soberana 
e irrecorrível. 

c) O piloto que entrar no parque fechado em alta velocidade ou tocar os pneus da entrada, será 
penalizado em 10 (dez) segundos acrescidos no seu tempo final de prova.  

d) O piloto deverá entrar no parque fechado pela fila da esquerda e aguardar sua vez de troca 
se já tiver um kart realizando a troca.  

e) Se faltar peso em algum piloto da equipe durante a prova, ele deverá cumprir um stop and 
go de 2 (dois) minutos, sem efetuar a troca de piloto durante esse tempo. 

f) Caso se constate que um kart esteja andando propositalmente em baixa velocidade ou que 
tenham atitudes que caracterizem manobras para aguardar outra equipe a fim de atrapalhar 
(como parar ou rodar na pista) ele deverá cumprir um stop and go de 2 (dois) minutos, sem 
efetuar a troca de piloto durante esse tempo. 

g) O piloto que receber bandeira preta com círculo laranja (Stop and go) durante a prova, terá 
que entrar no parque fechado respeitando as regras do item C, E, F, e essa bandeira será 
mostrada no máximo 3 (três) vezes ao piloto; se o piloto não entrar ele receberá a bandeira 
preta, ou seja, a equipe estará desclassificada da prova. Durante o cumprimento de stop and 
go, as equipes não poderão efetuar a troca de pilotos; se isso ocorrer ela deverá cumprir outro 
stop and go de mais 2 (dois) minutos. Durante o cumprimento do stop and go, ou seja, 
ninguém da equipe poderá encostar no kart. 

h) A equipe que queimar a largada, receberá a bandeira de advertência e terá que cumprir um 
stop and go de 10 (dez) segundos. A queima de largada pode acontecer tanto na saída do 
piloto em direção ao kart, quanto no auxílio do companheiro de equipe no kart. 

i) Se for identificado qualquer tipo de telemetria, contador de volta ou de velocidade no kart, 
essa equipe será desclassificada da tomada de tempo ou se for na corrida deverá cumprir um 
stop and go de 2 (dois) minutos. 

j) A bandeira azul, só será mostrada nos 20 (vinte) minutos finais de prova. 



 
 
k) O piloto que receber a bandeira preta e branca de advertência (ADV) durante a prova, sofre 
as seguintes punições: 

1ª ADV = Stop and go de 05 segundos; 

2ª ADV = Stop and go de 05 segundos; 

3ª ADV = Stop and go de 10 segundos; 

4ª ADV = Stop and go de 10 segundos; 

5ª ADV = Stop and go de 10 segundos; 

6ª ADV = Stop and go de 15 segundos; 

7ª ADV = Stop and go de 15 segundos; 

8ª ADV = Stop and go de 20 segundos; 

9ª ADV = Stop and go de 20 segundos; 

10ª ADV = desclassificação da prova. 

l) A equipe que for desclassificada da prova, não terá o valor da inscrição de volta. 

12) CONCLUSÃO 

Qualquer dúvida ou impasse que não estiver previsto neste regulamento serão resolvidos pela 
direção do SPEED PARK. Todo piloto inscrito atesta que está ciente de toda a documentação 
aqui contida e aceita as regras do SPEED PARK. 

Birigui, 06 de fevereiro de 2020 

SPEED MOTOR CLUBE


