
 

 

Guia do Piloto - COPA SPEED PARK 

Estamos muito felizes em recebê-lo para a Copa Speed Park. E para que tudo transcorra da melhor forma 

possível, seguem algumas regras de operação e conduta. Contamos com a colaboração   e desejamos a todos 

um excelente Campeonato! 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

A entrada no Speed Park será permitida a partir do dia 21/09 às 8h, o horário de permanência no recinto 

será das 7h às 18h e liberação do estacionamento até 18:30. 

Estacionamento interno estará disponível apenas para carga e descarga, os carros não poderão ser 

estacionados internamente, utilizar o estacionamento externo. 

MOTOR HOMES 

Disponibilizamos apenas 8 vagas para MOTOR HOMES, as reservas devem ser efetuadas pelo telefone 18-

99657-5926 ou eventos@speedpark.com.br, com Grazieli, a reserva será confirmada de acordo com a 

disponibilidade. 

VALOR: R$ 150,00 PERNOITE. 
 

TENDAS 

1- São permitidos 2 tamanhos de tenda 3 x 4 m ou 3 x 6 m. 

2- A localização das tendas será de acordo com a data de entrada no Kartódromo e será direcionado 

pelo Edson, ao chegar entre em contato com ele através do telefone (18 99810-5749), ou procure 

na recepção do Speed Park 

3- É PROIBIDO fazer churrascos. 

4- É PROIBIDO montagem de qualquer tipo de estrutura no pitlane.  

5- ALUGUEL DE TENDAS – Teremos 10 tendas tamanhão 5x5 m com fechamento dos 4 lados  

disponíveis para locação, valor de R$680,00 a semana , reservas devem ser efetuadas pelo telefone 

18-99657-5926 ou eventos@speedpark.com.br, com Grazieli, a reserva será confirmada de acordo 

com a disponibilidade. 
 

CLIMATIZADORES 

1- Serão permitidos apenas 1 climatizador na tenda 3 x 4 m e 2 climatizadores na tenda 3 x 6 m. 

2- A cada climatizador adicional será cobrado 100,00 de taxa de energia por dia. 

O fornecedor exclusivo de climatizadores é RM CLIMATIZADORES contatos: Raphael 018-99743-4378 

José Guilherme 018-99710-1515, devido a instalação elétrica necessária. 
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EQUIPE MÉDICA 

Araçamed 

Médico Responsável: Dr. Silvio Bianco Consolaro 

CRM: 135189 SP 

Em caso de remoção para hospital, o paciente ou o acompanhante deverá avisar a equipe Araçamed se 

tem convênio médico, caso contrário será encaminhado para o Pronto Socorro de Araçatuba e terá apoio 

da nossa equipe médica. 

PROCEDIMENTO ANTI COVID-19 

 

Como o Speed Park está fazendo o controle para a NÃO disseminação do vírus? 
 Conforme regra estabelecida pelo governo estadual, CBA e FASP, a Copa Speed Park que será 

realizada no mês de agosto de 2020 NÃO SERÁ ABERTA AO PÚBLICO, podendo adentrar ao parque somente 

participantes e profissionais relacionados ao evento, tais como mecânicos, chefes de equipe. Aconselhamos 

que pessoas do grupo de risco não compareçam ao evento e fiquem em casa. 

 

IMPORTANTE: 

 

1- ACOMPANHANTES: apenas 01 acompanhante por piloto.  

 

FISCALIZAÇÃO 

A equipe: 
Serão pessoas devidamente treinadas e uniformizadas com jalecos informativos para fazer a 

fiscalização das regras estabelecidas, tais como: 

- Regras 

       1- Uso obrigatório de máscaras em toda região do parque, inclusive nos boxes; 

2-  Não fazer aglomerações em qualquer região do parque, inclusive nos boxes; 

 

 A fiscalização se certificará de que as regras estão sendo seguidas de acordo. Caso o indivíduo 

não esteja cumprindo as regras, o mesmo será convidado a se retirar do parque. 

 

Procedimento: 
- Entrada 

 

1- TODOS que forem entrar no Kartódromo deverão ter o teste do COVID-19 



 

 

• Exame no local realizado, teste rápido sorológico, valor de R$ 100,00. 

Dias e horários dos exames:  dias 25, 26, 27,28 e 29/08 das 8h às 18h. 

 

2- Apresentação de exame do COVID 19 realizado no máximo 2 dias da data de apresentação, sendo 

laudos impressos assinados pelo laboratório e biomédico responsável. 

 

3- Aferição de temperatura, permitida a entrada para temperaturas inferiores a 37,5 º.  

 

4- Aferição de saturação (Oximetria de pulso) 

 

5- Assinatura de TERMO CONSENTIMENTO INFORMADO sobre a execução das regras estabelecidas pelo 

organizador. 

 

Comunicação: 
Será espalhado pelo parque em pontos estratégicos informações de higienização e utilização da 

máscara. 

Será disponibilizado em pontos estratégicos álcool em gel 70% para higienização. 

 

AMBIENTE 

 

Banheiros e áreas em comum: 
Serão higienizados regularmente pelo organizador com água, sabão e/ou álcool 70%. 

 

Secretaria: 
Será feito o atendimento individual em área arejada e respeitando o distanciamento de 1,5m entre 

as pessoas. Assim evitando aglomeração. 

 

Briefing: 
 Está disponível no site www.speedpark.com.br/copa  

 

Sala de Imprensa: 
Não teremos sala de imprensa. O profissional que trabalhará no evento deve ser credenciado e se 

identificar tal como na entrada do parque. 

 

Nós do Speed Park acreditamos que a maior arma contra o vírus são as PESSOAS, a INFORMAÇÃO 

e as ATITUDES. Portanto contamos com a colaboração de todos para fazermos um grande evento. 

http://www.speedpark.com.br/copa

