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REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 
 

Art. 1 - DEFINIÇÃO 
1.1 - O MSC - Movimento Sport Clube, titular do alvará nº 33, organiza em 2014, em colaboração 

com a RIAKART e a EKAL, uma manifestação desportiva de resistência de karting designada 
como Troféu “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, a qual será regida pelo Código 
Desportivo Internacional (CDI), pelas Prescrições Especificas de Karting (PEK), pelas 
Prescrições Gerais de Automobilismo e Karting (PGAK), pelo presente regulamento, pelo 
regulamento particular de cada prova e anexos a estes. 

1.2 - A Comissão Organizadora da “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, será representada por 
Paulo Botelho, Sónia Botelho e Peter Peters. 

 
Art. 2 - CALENDÁRIO  
2.1 - As provas que contam para o “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” são as seguintes: 
 

Mês Data Prova Organizador Pista 
 

OUTUBRO 
 

25 

 

12 Horas 
(3 h Sprint + 9 h Resistência) 

 

MSC 
 

ÉVORA 

DEZEMBRO 06 
12 Horas 

(3 h Sprint + 9 h Resistência) 
MSC VIANA 

 

2.2 - As provas pontuáveis para o troféu “24 HORAS PORTUGAL KARTING” só poderão ser 
realizadas em Kartódromos homologados pela FPAK. 

2.3 - Esta competição será disputada segundo os termos previstos no Art. 2.3 do CDI, nela se 
admitindo consequentemente a participação de pilotos detentores de licenças desportivas 
emitidas por qualquer outro ADN que não a FPAK, sendo-lhe contudo aplicável a ressalva 
constante do mesmo artigo do CDI, que refere expressamente: 

  “Uma prova nacional pode igualmente, à descrição da ADN que a autorize, admitir a 
participação de licenciados doutras ADN´s.  
Os concorrentes e condutores que tencionem participar numa competição nacional no 
estrangeiro não o poderão fazer sem uma prévia autorização da sua ADN. 
Os concorrentes e os condutores que tencionem participar numa prova nacional no estrangeiro, 
em que seja admitida a participação de licenciados de outras ADN’s para além daquela que 
autoriza a prova, deverão ser titulares de uma licença internacional FIA.  
Neste caso, quando a dita prova faça parte de um campeonato ou série nacional, os 
concorrentes detentores de licenças desportivas emitidas por uma qualquer outra ADN 
(diferente da do país onde a prova é organizada) não serão elegíveis para pontuar na 
classificação dos ditos campeonatos ou séries nacionais.” 
Face ao convénio existente entre a FPAK e a RFEA, a restrição acima referida não se aplica 
aos pilotos participantes que sejam detentores de Licenças Desportivas emitidas pela Real 
Federación Española de Automovilismo (RFEA). 

 
Art. 3 - LICENÇAS  
3.1 - Para cada piloto a licença FPAK mínima obrigatória é a de LAZER, com um custo de 30,00 €/ 

Ano. As licenças desportivas serão de CONCORRENTE/ CONDUTOR para todos os 
elementos da Equipa, usando uma denominação que não obriga à emissão de qualquer 
licença. 

3.2 - A licença de Condutor acima especificada pode ser substituída por qualquer outra emitida pela 
FPAK para outra modalidade. 

3.3 - A licença de Concorrente acima especificada pode ser substituída por qualquer outra licença 
moral emitida pela FPAK para outra modalidade. 

 
 
 

 



 
Art. 4 - INSCRIÇÃO NO TROFÉU 
4.1 - As inscrições para o “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, estão abertas a partir da 

publicação deste regulamento e terão de ser enviadas para: 
MSC - Movimento Sport Clube  
Tel: +351 258 738 830 - Fax: +351 258 738 832 - Email: movimentosc@gmail.com 

4.2 - Número máximo de inscrições: 34 equipas. 
4.3 - A aceitação das inscrições será efectuada por ordem da data de chegada à organização.  
4.4 - Só pontuam para o “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” a partir do momento que as 

equipas estejam legalmente inscritas. 
4.5 - Nas verificações documentais da 1ª participação, cada Equipa entregará um cheque caução no 

montante de 500,00 € emitido à ordem de RIAKART, a qual será restituída no final da 
competição, após dedução do valor correspondente a eventuais substituições de peças em 
resultado de acidentes.  

4.6 - No caso do Troféu de Resistência ser anulado, será restituído às equipas, sem direito a 
compensação ou indemnização, a totalidade do valor da inscrição já entregue 

 
Art. 5 - INSCRIÇÕES NAS PROVAS - SEGURO 
5.1 - O valor da taxa de inscrição no “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” para cada equipa é 

de 1.000,00 € para 1 Prova e 1.800,00 € para 2 Provas.  
5.2 - Até 8 dias antes de cada prova, cada Concorrente fica obrigado ao envio para o MSC – 

Movimento Sport Clube da ficha de inscrição devidamente preenchida com todos os dados 
requeridos, acrescidos da taxa de inscrição nos casos previstos deste Regulamento. 

5.3 - A apresentação das licenças desportivas e BI nas Verificações Administrativas de cada prova é 
obrigatória. 

5.4 - Em caso de exclusão da prova por falta ou incumprimento grave prevista ou não, neste 
regulamento, as equipas não terão direito a ser ressarcidas de qualquer valor pago no acto da 
inscrição. 

 
Art. 6 - KARTS ADMITIDOS 
6.1 - O “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” é aberto exclusivamente a Karts propriedade da 

RIAKART: 
6.2 - Motores da marca HONDA GX 390 de 15 CV a 4 tempos. 
6.3 - Os chassis são da marca BIREL modelo N35-X. 
6.4 - No início do Troféu de Resistência serão sorteados os chassis e os motores para as duas 

provas. 
6.5 - A decoração dos Karts é BIREL, podendo ser sobreposta a da Equipa desde que respeite a 

publicidade obrigatória para o “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”.   
6.6 - O sorteio dos karts, será efectuado na presença de no mínimo 3 Chefes de Equipa, um 

representante da RIAKART e um representante de um clube organizador. 
6.7 - Em caso de avaria do Kart por facto imputável ou não à equipa, sempre que seja no local 

tecnicamente possível, a Organização providenciará à sua imediata reparação devendo a 
equipa aguardar pela conclusão da mesma.  

6.8 - Em caso de avaria não há karts de substituição. 
6.9 - No caso de se verificarem em simultâneo avarias nas equipas que ultrapassem a capacidade 

de meios humanos e materiais disponíveis pela organização para o efeito, estas situações 
serão tratadas pela ordem cronológica de apresentação das avarias na entrada da Zona de 
Assistência Técnica, sendo dada no entanto prioridade a avarias, relativamente a acidentes. 

6.10 - O tempo de paragem para reparação de qualquer avaria, contará em todos os casos como 
tempo de corrida e turno de condução. 

6.11 - Toda a reparação a efectuar que seja causada por utilização indevida (acidentes ou utilização 
imprópria do material), não está incluído na taxa de inscrição, sendo nesses casos, accionada 
a caução depositada no Secretariado aquando das verificações administrativas da primeira 
participação.  

6.12 - Sempre que ocorra um acidente, a substituição de peças será anotada, sendo o documento 
assinado pelo Chefe de Equipa atestando a sua aprovação. Quando o valor dos estragos for 
superior ao valor da caução, terá de existir um reforço desse valor. 



 
6.13 - Qualquer alteração ou adulteração ao kart implicará a desclassificação na prova em que se 

verificar a infração. 
6.14 - A instalação de equipamentos de cronometragem ou sistema de aquisição de dados, só 

podem ser efectuados após pedido por escrito à Organização e ter obtido desta e pela mesma 
via a respectiva autorização. O não cumprimento desta regra implicará a desclassificação da 
Equipa.  

 
Art. 7 - GENERALIDADES 
7.1 - Os Condutores deverão observar escrupulosamente a sinalização por bandeiras que lhes for 

apresentada, nos termos do Art. 19 das PEK. 
7.2 - O “briefing” com todos os Condutores e Chefes de Equipa terá lugar no dia, hora e local, 

previstos no Regulamento Particular de cada prova. 
7.3 - No caso de alguma Equipa, em qualquer momento da prova, desejar abandonar o circuito, por 

não pretender continuar em prova (seja por que motivo for), deverá requerer por escrito ao 
Director da Prova, o respectivo pedido de desistência, sem o que será considerado como não 
tendo participado e imediatamente desclassificada. 

 
Art. 8 - PNEUS 
8.1 - Os Karts disponibilizados pela Organização são fornecidos única e exclusivamente com pneus 

para piso seco (Slick),  
8.2 - Não é autorizado proceder a qualquer alteração à pressão de ar dos pneus. 
 
Art. 9 - CARBURANTE E REABASTECIMENTO 
9.1 - O carburante autorizado será unicamente o fornecido pelo Organizador. 
9.2 - Todos os reabastecimentos de carburante devem ser feitos obrigatoriamente com o motor 

desligado e com o Condutor fora do Kart, devendo observar-se todas as medidas de segurança 
aconselhadas para a operação. Durante os treinos é proibido qualquer reabastecimento. 

9.3 - Após os treinos todos os karts terão obrigatoriamente de se dirigir à zona de reabastecimento, 
onde por ordem de chegada serão reabastecidos, seguindo de imediato para a pré-grelha. 

 
Art. 10 - CRONOMETRAGEM  
10.1 - A cronometragem obedecerá às normas estabelecidas no Art. 14 - Sistema de 

Cronometragem - Recolha de Dados, das PEK. 
10.2 - Dado que o sistema de cronometragem será automático, cada Kart terá que, 

obrigatoriamente, utilizar durante os treinos e corrida, um “transponder” oficial distribuído pela 
Organização sob pena de ser impedido de participar na mesma. 

10.3 - A colocação inicial do “transponder” é da exclusiva responsabilidade da Organização, que de 
imediato será verificado o seu bom funcionamento, ficando a partir desse momento à total 
responsabilidade do concorrente até que seja recolhido pela Organização, 

 
Art. 11 - EQUIPAS 
11.1 - Entende-se por equipa o conjunto constituído por 6 pilotos.  
11.2 - Todas as obrigações e responsabilidades incumbem na totalidade a todos os Condutores 

inscritos, que serão os únicos responsáveis pela eventual actuação irregular de qualquer 
membro da sua Equipa. A idade mínima de cada Condutor é a partir do ano em que complete 
16 anos.  

11.3 - É da inteira responsabilidade do Concorrente (Equipa), assegurar-se que todas as pessoas 
relacionadas com a sua inscrição numa prova respeitem todas as disposições do CDI, dos 
Regulamentos Técnico e Desportivo pelos quais as mesmas são disputadas.  

11.4 - Se um detentor de Licença de Concorrente Colectiva estiver impossibilitado de estar presente 
na prova para a qual se inscreveu, deve designar por escrito, o seu representante oficial nessa 
prova. 

11.5 - Em qualquer momento da prova, o representante de um veículo nela inscrito é responsável 
conjunta e solidariamente com o Concorrente pelo respeito do conjunto de disposições do CDI 
e da regulamentação FPAK (ou CIK/FIA, quando aplicável). 

 



 
11.6 - Nas verificações administrativas, cada membro da equipa (Piloto/ Chefe de Equipa) receberá 

um identificativo inamovível (pulseira) que dá direito a entrar na zona das boxes e sem as quais  
não é autorizada a entrada e/ou permanência nesta zona. A colocação das pulseiras é 
efectuada exclusivamente pela Organização, no decurso das verificações administrativas.  

11.7 - Sendo detectada a presença de qualquer elemento não credenciado nas boxes a prestar 
assistência a alguma equipa, recairão sobre a mesma as penalizações a pronunciar pelo CCD 
e que poderá ir, até 3 minutos a aplicar por Stop & Go se for detectado no decurso da corrida 
ou até 3 voltas a deduzir ao número total de voltas efectuado se for detectado no final da 
corrida.  

11.8 - Em cada prova do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” cada Condutor apenas poderá 
fazer parte de uma única equipa.  

11.9 - Nas diferentes provas do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, não é permitido a 
qualquer Condutor que inicialmente tenha sido inscrito por determinada Equipa de poder 
inscrever-se noutra qualquer Equipa. 

11.10 - A composição de qualquer Equipa poderá ser alterada de prova para prova. No entanto, as 
Equipas não poderão participar em cada prova com menos de 2 (dois) dos Condutores 
participantes na 1ª prova. 

11.11 - A denominação da Equipa terá de manter-se inalterada desde a sua primeira participação e 
ao longo de todo o “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”. 

11.12 - Cada equipa deverá indicar um Chefe de Equipa que a representará perante a Organização 
e Autoridades Desportivas, podendo este ser simultaneamente Piloto. 

 
Art. 12 - EQUIPAMENTO DOS PILOTOS 
12.1 - O piloto terá de utilizar em todos os momentos da prova o seguinte equipamento: 
12.2 - Capacete integral com viseira (obrigatoriamente fechada);  
12.3 - Um par de luvas que cubra completamente as mãos; 
12.4 - É obrigatório o uso de fato inteiro de competição, e botas que cubram os tornozelos; 
12.5 - Todo o participante que não esteja conforme estas disposições será impedido de entrar em 

pista. Mas se a infracção for detectada já com o piloto em pista, ser-lhe- á mostrada a 
bandeira preta com círculo laranja, chamando-o de regresso às boxes. Neste caso, o piloto só 
poderá regressar à pista após a observação dos parágrafos anteriores. 

 
Art. 13 - MECÂNICA DA COMPETIÇÃO 
13.1 - Cada prova do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, será composta por duas partes: 

1ª PARTE - 3 Horas Sprint 
 
– Seis Mangas de 30’, sendo cada uma delas disputada por cada um dos seis elementos da Equipa. 
 

PILOTO 
SESSÃO TREINO / WARM UP MANGAS 

Cronometrado Warm Up Ordem Duração 

A 5 ’ ----- 1ª 30 ‘  

B ----- 5 ‘ 2ª 30 ‘ 

C ----- 5 ’ 3ª 30 ‘ 

D ----- 5 ’ 4ª 30 ‘  

E ----- 5 ’ 5ª 30 ‘ 

F ----- 5 ’ 6ª 30 ‘ 

 

2ª PARTE - 9 Horas Resistência 
 

- Uma Corrida de 9 Horas, disputada por todos os elementos da Equipa. 
 
Art. 14 - TREINOS CRONOMETRADOS e WARM UP: 
14.1 - Será realizada uma única sessão Treinos Cronometrados para os Pilotos A que participam na 
1ª Manga com a duração de 5 minutos. 
14.2 - As restantes Mangas, são precedidas de um Warm Up de 5 minutos. 



 
Art. 15 - GRELHA DE PARTIDA  
15.1 - A Grelha de Partida para a 1ª Manga, será definida de acordo com os resultados obtidos no 
Treino Cronometrado.  
15.2 - As Grelhas de Partida para as restantes Mangas, serão definidas pela ordem de classificação 

da Manga anterior. 
15.3 - A Grelha de Partida para a Corrida de Resistência (9 Horas) será definida pelo somatório dos 

resultados obtidos na 1ª Parte – Sprint. 
15.4 - Se a alguma Equipa não for registado qualquer tempo no Treino Cronometrado da 1ª Corrida, 

ou se algum Piloto duma das equipas não participar nos referidos treinos, será colocada no 
final da Grelha de Partida. 

15.5 - Havendo mais que uma Equipa nestas condições, a definição do lugar da Grelha de Partida 
será efectuada por sorteio. 

 
Art. 16 - PARTIDAS 
As Partidas serão lançadas, nos termos do Art. 30 - Procedimento de “Partida Lançada” das PEK. 
 
Art. 17 - PERÍODOS DE CONDUÇÃO NAS CORRIDAS 
17.1 - TURNOS DE CONDUÇÃO (Resistência): 
Por razões de segurança, cada Condutor no seu Turno de Condução, não poderá conduzir mais  

 31 minutos; 

 Cada elemento da Equipa está obrigado a fazer no mínimo 3 turnos p/ Corrida, totalizando 60 
minutos de permanência em pista. 

a) O tempo de paragem para reparação e reabastecimento será contabilizado como tempo de 
condução do Condutor que nessa fase da corrida termina o seu turno de condução.  

b) Em relação a cada Condutor que estiver em pista no momento do final da corrida, o tempo desse 
seu turno de condução será considerado no momento em que passar a linha de meta e receber o 
correspondente sinal da bandeira de xadrez.  

c) Qualquer infracção ao disposto no presente artigo terá 2 minutos de penalização a aplicar sob a 
forma de “STOP AND GO”, por cada minuto ou fracção de minuto que exceda o tempo máximo 
permitido para condução. 

17.2 - TEMPO MINIMO PARA MUDANÇA DE PILOTO 
Há um tempo mínimo obrigatório para a mudança de Piloto que será determinado no decorrer do 

Briefing, em função do tipo de boxe de cada circuito. Este tempo é contabilizado desde que o kart 
sai e reentra em pista.  

a) No período de mudança de piloto podem ser efectuadas as operações de reabastecimento ou 
outras operações no kart eventualmente necessárias.  

b) Qualquer infracção ao disposto no presente artigo, terá 2 minutos de penalização a aplicar sob a 
forma de “STOP AND GO”, por cada minuto ou fracção de minuto que exceda o tempo máximo 
permitido para condução. 

17.3 - Para o controlo dos tempos-limite de condução e de mudança piloto, o Organizador colocará 
um posto de controlo dotado com BALANÇA-BASCULA na entrada das boxes, onde cada 
Condutor terá obrigatoriamente de parar, antes de se dirigir para o local de troca ou paragem/ 
reabastecimento/ assistência.  

17.4 - Cada Equipa será responsável pelo controle dos seus períodos e turnos de condução 
17.5 - A organização fará o seu próprio controlo dos tempos e turnos de condução sendo esses os 

únicos e exclusivos usados para verificar as regras definidas neste regulamento. 
17.6 - As equipas não podem usar estes controles da organização da prova para gerir os seus 

tempos de condução. 
17.7 - Para os devidos efeitos no briefing e no painel oficial da prova será indicado pela organização 

o local para as equipas aferirem a hora oficial da prova. 
 
 
Art. 18 - INTERRUPÇÃO DA CORRIDA / PACE - KART 
18.1 - Em situações de interrupção da corrida, aplica-se o disposto no Art. 33 das PEK 2014. 
 
 



 
18.2 - Sempre que o Director de Prova achar conveniente, mandará entrar em pista o “Pace Kart”. 

Nesta situação todos os Condutores terão de manter as suas posições seguindo em “fila 
indiana” e andamento lento atrás do “Pace Kart”.  

18.3 - Durante a intervenção do “Pace Kart” não é permitida qualquer ultrapassagem entre 
Concorrentes. 

18.4 - No caso de o Pace Kart não entrar na frente do primeiro classificado, todos os participantes 
estão autorizados a ultrapassá-lo, até que o referido primeiro classificado fique atrás do Pace 
Kart. No entanto não é permitida qualquer ultrapassagem entre Concorrentes.   

18.5 - Após a entrada em pista do Pace kart, é permitido o acesso às boxes a todos os participantes 
para troca de Piloto, reabastecimento ou reparação. O reentrada em pista poderá ser feita em 
qualquer momento, excepto se o Pace Kart estiver a passar pela saída de boxe e neste caso a 
reentrada só poderá ser feito após a passagem do último Concorrente e no final do pelotão.  

18.6 - O tempo total de intervenção do “pace-kart” é contado como tempo de corrida. 
 
Art. 19 - AVARIA EM PISTA DURANTE A CORRIDA 
19.1 - Qualquer kart que por avaria ou acidente pare em pista deverá por motivos de segurança, ser 

imediatamente retirado para local seguro pelo próprio Condutor ou pelos elementos da 
Organização. O Condutor deverá permanecer junto do kart até à chegada do reboque que fará 
o transporte do kart e do próprio Piloto para a Zona Técnica.  

19.2 - No caso de haver necessidade de fazer entrar em pista o Kart Reboque, este só o fará, depois 
de ter entrado o Pace Kart e consequentemente todos os postos estarão a apresentar 
bandeiras amarelas, pelo que se recomenda um andamento moderado por parte de todos os 
Pilotos em pista.  
 

Art. 20 - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DURANTE A CORRIDA 
20.1 - Sempre que se justifique, pode o Director de Prova (DP), em consonância com o Colégio de 

Comissários Desportivos (CCD) penalizar uma equipa com uma penalização de “STOP AND 
GO”. 

20.2 - Para informar o Condutor desta decisão, o Director da Prova mostrará a Placa “STOP AND 
GO” acompanhada do número do Kart, tendo piloto o limite de 2 voltas para dar entrada na 
boxe para cumprimento da sua penalização dirigindo-se para a zona de reservada para o 
efeito. Durante o cumprimento desta penalização não é permitido efectuar troca de Condutores, 
reabastecimentos ou qualquer manutenção no kart. 

20.3 - No caso no momento da amostragem da placa de “STOP/GO” faltarem 4 (quatro) - ou menos 
- minutos para terminar um turno de condução da equipa a penalidade pode ser cumprida pelo 
piloto seguinte da equipa.  

20.4 - Uma paragem para troca de condutor, nunca poderá ser aproveitada para cumprimento de 
uma penalização de “STOP AND GO”. 

20.5 - No caso da penalização “STOP AND GO”ser aplicada  no último turno da prova e não haver 
tempo para a sua correcta aplicação e cumprimento, a mesma será transformada em 
penalização em tempo  na base do tempo da penalização do “STOP AND GO”. Este tempo 
arredondado por excesso é convertido em voltas que serão retidas às últimas do total das 
cumpridas pela equipa no final da prova. 

 
Art. 21 - FINAL DAS CORRIDAS 
21.1 - O sinal de final da corrida (bandeira de xadrez) será dado na linha de meta, tão logo tiver sido 

completado o tempo de duração da mesma.  
21.2 - A bandeira de xadrez só será mostrada quando o kart que comandar a corrida cruzar pela 

primeira vez a linha de chegada após esgotado o tempo de corrida. E de seguida a todos os 
outros Condutores que estejam ainda em pista. Sendo a classificação final estabelecida pela 
consequente ordem de passagem pela meta de todos os Concorrentes em prova. 

21.3 - No caso de o sinal de final da corrida ter sido mostrado atrasadamente (seja por que motivo 
for) a corrida será considerada como terminada no momento exacto em que deveria ter 
terminado. 

 
 



 
21.4 - No caso de o sinal de final da corrida ter sido mostrado antecipadamente (seja por que motivo 

for) a corrida será considerada como terminada na penúltima volta contada a partir amostragem 
da bandeira de Xadrez. 

 
Art. 22 - PESOS 
22.1 - O peso mínimo total obrigatório do conjunto kart e Condutor devidamente equipado é de 205 

Kg. É da exclusiva responsabilidade da Equipa garantir a manutenção do peso mínimo 
obrigatório em todos os momentos dos treinos cronometrados e corrida.  

22.2 - A Organização facultará gratuitamente até um máximo de 24 Kg por Equipa os pesos 
adicionais (lastros). Caso haja necessidade de mais lastro para um Piloto, este terá de ser 
colocado no kart de uma forma segura e sem qualquer risco para si e restantes participantes.  

22.3 - O lastro a instalar no kart, será obrigatoriamente colocado pelo próprio Condutor no local 
definido para o efeito. 

22.4 - Para controlo do peso mínimo, sempre que o Piloto der entrada nas boxes está obrigado a 
efectuar uma pesagem. 

 
Art. 23 - CLASSIFICAÇÃO 
23.1 - Classificações intermédias serão obrigatoriamente afixadas, no máximo, após cada período 

de 30 minutos de corrida. Esta afixação poderá ser dispensada quando a Organização 
disponha no “pit-lane” ou nas “boxes” de classificações “on-line” difundidas por circuito interno 
de TV ou outro similar. 

23.2 - Para efeitos de classificação final, considera-se que uma Equipa participa numa corrida, 
desde que tenha efectivado a partida da mesma. 

 
Art. 24 - PRÉMIOS POR PROVA 
24.1 - Do resultado final de cada corrida, será estabelecida uma classificação final, seguida de uma 

cerimónia da entrega de prémios onde serão atribuídas Taças ou Troféus às três primeiras 
equipas melhor classificadas. Será entregue a todos os elementos destas Equipas uma 
medalha individual. 

24.2 - A Organização indicará no Regulamento Particular a lista de prémios e o local da sua 
distribuição. 

24.3 - Os Condutores que não estejam presentes nas cerimónias de distribuição de prémios de cada 
prova, perderão o direito aos prémios que lhes sejam destinados, sem que por isso se verifique 
qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados aos restantes 
Condutores, nos termos do Art. 33 das PGAK. 

 
Art. 25 - CLASSIFICAÇÃO FINAL “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” - PRÉMIOS 

25.1- Segundo a classificação final de cada corrida, a Equipa obterá os seguintes pontos para  

  “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”: 

25.1.1 PONTUAÇÃO PARA CADA MANGA DE SPRINT (1, 2,3,4,5 e 6)  

1º 30 Pontos 14º 12 Pontos 

2º 27 Pontos 15º 11 Pontos 

3º 25 Pontos 16º 10 Pontos 

4º 23 Pontos 17º 9 Pontos 

5º 21 Pontos 18º 8 Pontos 

6º 20 Pontos 19º 7 Pontos 

7º 19 Pontos 20º 6 Pontos 

8º 18 Pontos 21º 5 Pontos 

9º 17 Pontos 22º 4 Pontos 

10º 16 Pontos 23º 3 Pontos 



11º 15 Pontos 24º 2 Pontos 

12º 14 Pontos 25º 

e restantes classificados 
1 Ponto 

13º 13 Pontos 

25.1.2 Pontos Extra – a adicionar ao somatório total das 6 Mangas: 

a) 1 Ponto - Pole-Position da 1ª Manga; 

b) 1 Ponto - Volta mais rápida de cada uma das Mangas (1ª,2ª,3ª,4ª,5 e 6ª).  

 

25.1.3 Transita para a pontuação final da prova, o somatório do resultado das 6 Mangas, sendo 
atribuído a cada Equipa pela ordem da classificação os pontos seguintes:  

1º 30 Pontos 14º 12 Pontos 

2º 27 Pontos 15º 11 Pontos 

3º 25 Pontos 16º 10 Pontos 

4º 23 Pontos 17º 9 Pontos 

5º 21 Pontos 18º 8 Pontos 

6º 20 Pontos 19º 7 Pontos 

7º 19 Pontos 20º 6 Pontos 

8º 18 Pontos 21º 5 Pontos 

9º 17 Pontos 22º 4 Pontos 

10º 16 Pontos 23º 3 Pontos 

11º 15 Pontos 24º 2 Pontos 

12º 14 Pontos 25º 

e restantes classificados 
1 Ponto 

13º 13 Pontos 

 

25.1.4PONTUAÇÃO NA CORRIDA DE 9 HORAS (Resistência): 

1º 60 Pontos 14º 24 Pontos 

2º 54 Pontos 15º 22 Pontos 

3º 50 Pontos 16º 20 Pontos 

4º 46 Pontos 17º 18 Pontos 

  5º 42 Pontos 18º 16 Pontos 

6º 40 Pontos 19º 14 Pontos 

7º 38 Pontos 20º 12 Pontos 

8º 36 Pontos 21º 10 Pontos 

9º 34 Pontos 22º 8 Pontos 

10º 32 Pontos 23º 6 Pontos 

11º 30 Pontos 24º 4 Pontos 

12º 28 Pontos 25º 2 Pontos 

13º 26 Pontos Restantes classificados 1 Ponto 

 

25.1.5 Ponto Extra a adicionar à pontuação obtida na Corrida: 

a) 1 Ponto - Volta mais rápida da Corrida de Resistência. 



 

25.2 - A classificação final de cada Corrida das “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING” é o 
resultado da pontuação das Mangas de Sprint e da Corrida de Resistência (9 Horas). 

25.3 - Para a pontuação e definição da Classificação Final do “24 HORAS DE PORTUGAL 
KARTING”, serão considerados em relação a cada Equipa, os dois resultados obtidos.  

25.4 - No caso das Equipas que não disputem as duas Provas, obterão a respectiva pontuação da 
Corrida em que participaram, contando somente esse resultado para a Classificação Geral 
Final. 

25.5 - Caso não se realizem as duas corridas integradas nas Provas referidas no n.º 2, será 
considerado o resultado da corrida efectivamente realizada.  

25.6 No final do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, os casos de igualdade de pontuação 
serão resolvidos: 

a) A favor da Equipa que não tenha sido desclassificada ou sofrido qualquer penalização 
atribuída pelo CCD ou FPAK, em qualquer das provas do “24 HORAS DE PORTUGAL 
KARTING”; 

b) Se a igualdade subsistir, a favor daquela que tiver maior número de primeiras e segundas 
classificações, nas duas Corridas de Resistência; 

c) Se a igualdade subsistir, a favor daquela que tiver maior número de primeiras, segundas, 
terceiras e assim sucessivamente, nas seis Corridas de Sprint; 

d) Numa última fase de desempate, este será decidido a favor da Equipa que obtenha a melhor 
classificação na última corrida. 

25.7 À Equipa que no final do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, tenha obtido o maior 
número de pontos, será atribuído o título de CAMPEÃO DE RESISTÊNCIA KARTING 2014 e 
ser-lhe-á atribuído um Troféu de Honra, assim como às Equipas classificadas em segundo e 
terceiro lugar. Às restantes Equipas será atribuído um prémio de Participação. 

25.8 Para além destes prémios os três primeiros classificados terão ainda direito aos prémios abaixo 
designados, desde que a formação não tenha sofrido nenhuma alteração da sua formação 
original e que mantenha a sua denominação, não sendo possível a transmissão do prémio a 
outra Equipa.  

1º - Participação GRÁTIS no troféu de Resistência 2015. 

2º - 50% da Taxa de Inscrição no troféu de Resistência 2015. 

3º - 25% da Taxa de Inscrição no troféu de Resistência 2015. 

25.8.1Estes prémios só serão atribuídos, caso se realize o troféu de Resistência 2015 (ou 
equivalente) e existam um número mínimo de 20 Equipas inscritas neste Campeonato. 

25.9 Os prémios do troféu “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”, só serão entregues às Equipas 
que se apresentem na respectiva cerimónia. 

25.10 As Equipas que não estejam presentes nesta cerimónia, perderão o direito aos prémios que 
lhes sejam destinados, sem que por isso se verifique qualquer alteração, quer na classificação 
quer nos prémios destinados às restantes Equipas. 

 

Art. 26 - PENALIZAÇÕES 

26.1 - Além das penalizações previstas no CDI, PRK e outros regulamentos, o CCD poderá aplicar 
as seguintes penalizações: 

a) Circular nas boxes ou no circuito em sentido contrário: Desclassificação 

b) Comportamento incorrecto para com os elementos da Organização, ou membros das outras 
Equipas: Desclassificação 

c) Condução anti-desportiva: “STOP AND GO” de 2’ ou 2 (duas) volta por cada infracção (a 
deduzir ao número total de voltas completado pela Equipa) se a infracção for detectada nos 
últimos dez minutos da corrida ou apenas após o seu final. Dependendo da gravidade da 
situação, o “STOP AND GO” pode levar à desclassificação da Equipa. 

 



 

d) Condução perigosa ou excesso de velocidade na zona de boxes: “STOP AND GO” de 2’ ou 2 
(duas) voltas por cada infracção (a deduzir ao número total de voltas completado pela Equipa) 
se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da corrida ou apenas após o seu final. 

e) Ultrapassagem entre bandeiras amarelas: “STOP AND GO” de 2’ (dois) (por cada infracção) 
ou 2 (duas) voltas por cada infracção (a deduzir ao número total de voltas completado pela 
Equipa) se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da corrida ou apenas após o 
seu final. 

f) Em caso de despiste, não retomar a pista no local onde saiu: “STOP AND GO” de 2’ (dois) 
por cada infracção, ou 2 (duas) voltas por cada infracção (a deduzir ao número total de voltas 
completado pela Equipa) se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da corrida ou 
apenas após o seu final. 

g) Incumprimento dos tempos de condução “STOP AND GO” de 2’ (dois) por cada minuto ou 
fracção de minuto, a mais (ou a menos) sobre os tempos máximos (ou mínimos) de 
condução, ou 2 (duas) voltas por cada infracção (a deduzir ao número total de voltas 
completado pela Equipa) se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da corrida ou 
apenas após o seu final. 

h) No final da corrida para as restantes infracções aos tempos máximos e mínimos de condução: 
2 (duas) voltas a deduzir ao número total de voltas completado pela Equipa, por cada minuto 
ou fracção de minuto em falta ou em excesso. 

i) Falta de peso do Condutor – por cada Kg (ou fracção) abaixo do peso mínimo estabelecido, 
“STOP AND GO” de 1 (um) minuto ou 1 (uma) volta (a deduzir ao número total de voltas 
completado pela Equipa) se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da corrida ou 
apenas após o seu final. 

j) Tempo dos Turnos de condução – Será aplicada uma penalização de 2 minutos sob a forma 
de “STOP AND GO”, por cada minuto ou fracção de minuto que exceda o tempo máximo 
permitido para condução. 

k) Número dos Turnos de Condução – Por cada turno de condução não cumprido, ou por 
condução de turnos consecutivos de cada piloto será aplicada uma penalização de 10 
minutos a deduzir AO TEMPO DE PROVA DA EQUIPA. 

l) Tempo minimo para troca de condutor – Será aplicada uma penalização de 2 minutos sob a 
forma de “STOP AND GO”, por cada minuto ou fracção de minuto de incumprimento. 

m) Troca de Condutor fora do local estabelecido pelo organizador: “STOP AND GO”de 1 (um) 
minuto (por cada infracção) ou 1 (uma) volta por cada infracção (a deduzir ao número total de 
voltas completado pela Equipa) se a infracção for detectada nos últimos dez minutos da 
corrida ou apenas após o seu final. 

n) Não paragem para controle na saída para as Boxes – Desclassificação 

o) Não participação de um Condutor nos treinos cronometrados: Posicionamento da Equipa no 
final da grelha. 

26.2 - As penalizações de “STOP AND GO” aplicadas a uma Equipa terão de ser sempre 
obrigatoriamente cumpridas isoladamente por cada infracção cometida. Em nenhum caso é 
permitida a acumulação dos tempos resultantes de várias penalizações aplicados para 
cumprimento em apenas uma paragem “STOP AND GO”. 

 
Art. 27 - VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
27.1 - A data, hora e local das verificações administrativas serão conforme Horário da Prova. 
 
Art. 28 - HORÁRIO DA PROVA. 
 

Sábado - 11 Outubro e 08 Novembro 
 08:00/ 08:45 - Recepção Equipas/ Verificações Administrativas/ Sorteio dos Karts 
08:50/ 09:15 - Briefing com presença obrigatória para todos os participantes da prova 
 
 



 
MANGAS SPRINT 
09:20/ 09:25 - Treinos Cronometrados 
09:30/ 10:00 - 1ª Corrida   
10:05/ 10:10 - Warm Up 1 
10:15/ 10:45 - 2ª Corrida 
10:50/ 10:55 - Warm Up 2 
11:00/ 11:30 - 3ª Corrida 
11:30/ 11:45 – REABASTECIMENTO DOS KARTS 
11:45/ 11:50 - Warm Up 3 
11:55/ 12:25 - 4ª Corrida 
12:30/ 12:35 - Warm Up 4 
12:40/ 13:10 - 5ª Corrida 
13:15/ 13:20 - Warm Up 
13:25/ 13:55 - 6ª Corrida 
 
CORRIDA RESISTÊNCIA 9 HORAS 
14:30 - Resistência 9 Horas 
23:30 - Chegada 
23:45 - Distribuição de Prémios. 
 

28.1 Em caso algum, o programa será atrasado para reparação de qualquer anomalia num kart de 
qualquer Equipa. 

28.2   Em caso de avaria a Equipa fica impedida de participar no Warm Up, ou Corrida, até o 
problema ser resolvido, não obtendo naturalmente tempos, ou pontos. 

 

Art. 29 - QUADRO OFICIAL DA PROVA 
29.1 - Todas as eventuais comunicações do C.C.D. ou do Director de Prova, as classificações, a 

definição das sessões/séries para os treinos cronometrados, o horário da prova, a grelha de 
partida para a corrida, bem como os documentos referidos nas PEK, estarão afixados no (s) 
Quadro (s) Oficial (is) da Prova, instalado (s) em local identificado no Regulamento Particular 
da prova. 

 
Art. 30 - CONTROLES ANTIDOPAGEM E DE ALCOOLÉMIA 
30.1 - De acordo com os Art. 43 e 44 das PGAK e o Regulamento Oficial de Controlo Antidopagem, 

os controles efectuar-se-ão em local a indicar no Regulamento Particular da prova. 
 
Art. 31 - PUBLICIDADE 
31.1 - De acordo com o Art. 12 - Publicidade das PEK. 
31.2 - Os Concorrentes poderão, livremente, afixar nos seus Karts, nos seus fatos de competição 

bem como nos seus capacetes, toda a publicidade desde que: 
a) Seja autorizada pelas leis nacionais e pelo Regulamento para os números de competição e 

publicidade em automóveis que participem em competições desportivas; 
b) Não seja contrária aos princípios da boa moral e costumes; 
c) Não colida com os espaços destinados aos números de competição; 
d) Não tenha qualquer carácter religioso ou politico-partidário 

31.3 - Nos Karts deverá ser reservado o espaço indicado no Anexo 1 a este regulamento, para a 
afixação da publicidade obrigatória do “24 HORAS DE PORTUGAL KARTING”. 

 
Art. 32 - RECLAMAÇÕES - APELOS 
32.1 - Quaisquer reclamações e/ou apelos deverão ser efectuados nos termos do CDI e das PGAK. 
 
Art. 33 - CASOS OMISSOS - MODIFICAÇÕES 
33.1 - Eventuais casos omissos ou dúvidas suscitadas na interpretação do presente Regulamento 

serão analisadas e decididos pelo CCD, ou pela FPAK, em conformidade com as disposições 
do CDI e da Regulamentação nacional em vigor. 

 



 
33.2 - Qualquer modificação ao presente regulamento será introduzida no texto regulamentar em 

caracteres destacados a “bold” e no topo do texto surgirá a menção. 
 

ACTUALIZAÇÃO em (data) 

 
33.3 - A validade de tais alterações terá efeitos imediatos a partir da data constante nessa referência 

e da sua consequente publicação no site oficial da FPAK – www.fpak.pt. 
 


