
                                                                                                              

 

6 Horas de Volta Redonda 
 

Data 

Sábado, 28 de Novembro de 2015.  

 

Local 

Kartódromo Internacional de Volta Redonda 

Av. Ministro Salgado Filho, 425 – Aero Clube, Volta Redonda – RJ 

(24) 3341-0750 

www.kartvoltaredonda.com.br 

 

Produção 

Agência PNT 

 

Briefing 

10:30 hs  

  

Cerimônia de Abertura 

11:15 hs 

 

Sorteio 

12:00 hs  

 

Tomada de Tempo 

12:25 hs  

 

Largada  

13:00 hs  

 

Premiação 

19:15 hs 

 

Valor da Inscrição 

À vista até 28/10 – R$ 1832,00. 

2 x – R$ 2138,00 (21/10, 21/11) 

A partir de 16/11 – R$ 2238,00 

 

Equipes participantes das 100 Milhas: 

1° lugar – R$ 1600,00 até 28/10 

2° ao 5° lugares – R$ 1700 até 28/10. 

 

Inscrição Online: 

 

Premiação 

Cheque de R$ 1000,00 para uso nas dependências kartódromo + camisas oficiais. 

 

Troféus para as três primeiras equipes. Medalhas do 4° ao 6° lugar. 

Medalhas individuais para: Pole Position; Volta mais rápida; Piloto mais jovem; Piloto mais 

experiente; Piloto mulher melhor classificada; Piloto com residência mais distante. 

 

Outras premiações e brindes serão avisados posteriormente. 

http://www.kartvoltaredonda.com.br/


                                                                                                              

 

Considerações Gerais 
 

Organização  

O endurance 6 horas de Volta Redonda será realizada no Kartódromo Internacional de Volta 

Redonda com a produção da agência PNT. 

 

Participantes  

Mínimo de 15 equipes inscritas. 

 

Pilotos e Idade Mínima 

Serão admitidos pilotos que cumpram as normas do kartódromo para a utilização dos karts 

F13 e que tenham 14 anos completos até 31/12/2015. 

 

Ficha de Inscrição e Termo de Responsabilidade 

Todos os pilotos devem preencher a ficha de inscrição e assinar o termo de responsabilidade, 

podendo a equipe ser impedida de participar em caso de descumprimento. 

 

Equipamentos (chassi-motor) e Equipamentos de Segurança 

Karts F13 do Kartódromo de Volta Redonda; Capacete de proteção com viseira, macacão, 

luvas, sapatilha ou calçado fechado. Caso necessário o kartódromo também fornece 

equipamentos de segurança (aluguel). 

 

Prova  

A prova terá duração de 6 horas. Em caso de paralisação por qualquer motivo não haverá 

reposição de tempo. Caberá a direção de prova em conjunto com a agência produtora PNT 

decidir pela melhor prática a ser adotada. 

Traçado: Red Bull. 

 

Equipes  

Cada equipe poderá conter de 2 a 8 pilotos;  

O piloto que não atingir o peso mínimo deverá utilizar lastros (próprio e/ou do kartódromo); 

Um mesmo piloto poderá participar de até 3 equipes. 

 

Peso Mínimo e Lastros  

O peso mínimo é de 85 kg para todos os participantes. 

Esclarecemos que o peso máximo de lastro permitido no kart, fornecido pelo kartódromo é de 

15 kg. É de inteira responsabilidade da equipe colocar e retirar do kart o seu respectivo lastro. 

O piloto que necessitar de lastro adicional, além dos 15 kg fixados no kart, deverá 

providenciar por meios próprios, lastros estes que deverão ser fixados junto ao corpo do piloto 

e/ou kart. Caberá à direção de prova avaliar, e autorizar os lastros próprios. A pesagem de 

cada piloto será feita após a saída da pista. 

 

Tomada de Tempo  

Duração: 10 minutos  

Karts: Sorteados no briefing.  

Durante a tomada de tempo o Box estará fechado, sendo permitido acesso somente em caso de 

falha mecânica. Deve-se respeitar as normas de segurança de entrada e saída do parque 

fechado. 

Todos os pilotos serão pesados após o término da tomada de tempo. 

 

 

 



                                                                                                              

 

Procedimento de Largada  

A largada será estilo Le Mans – pilotos de um lado da pista, karts do outro. 

Será permitido o apoio de um integrante da equipe na parte externa da pista (grama) ajudá-lo 

para manter o kart ligado e parado, não é permitida qualquer outra ação do integrante da 

equipe. 

Haverá um novo sorteio de karts para da tomada de tempo para a corrida. 

 

Corrida  

A corrida tradicional, única exceção é que não haverá bandeiras azuis até que sejam 

completadas 5 horas e 30 minutos de prova, onde ela será apresentada somente para o líder. 

Em caso de interrupção da prova a largada será lançada em fila indiana mantendo-se a ordem 

de pista. Não sendo possível manter as posições da pista a ordem será de acordo com a 

classificação da prova. 

 

Troca de Pilotos, Karts e Quebra na Pista 

Após completada a primeira volta de prova a equipe poderá efetuar a troca do kart a qualquer 

momento. O piloto deve sinalizar com o braço levantado e entrar de forma segura no parque 

fechado, parar o kart no local demarcado. A equipe deve pegar sua placa, lastros (caso 

necessário), sortear um kart e voltar à corrida. 

Em caso de quebra na pista o piloto deve aguardar no local a chegada de um novo kart. 

 

Paradas Obrigatórias 

Cada equipe deverá realizar 7 paradas obrigatórias para troca de kart com tempo mínimo de 

volta de 3 minutos, oficializadas pela cronometragem. 

Só serão oficializadas as voltas de 3 minutos quando a equipe trocar de kart no Box. 

O piloto entra no parque fechado, entrega sua placa e seu sensor ao companheiro de equipe e 

vai para a pesagem. 

O piloto que vai entrar pega seu lastro (caso necessário) sorteia um kart e assim que quiser 

sai do Box. 

Será permitido 1 integrante da equipe para ajudar neste procedimento. 

 

A direção de prova pode fechar a entrada do Box (com cones ou sinalização própria na entrada 

do parque fechado) para segurança de pilotos, oficiais de pista, e mecânicos. 

 

Direção de prova e Fiscalização 

A fiscalização e aplicação de infrações ficarão a cargo do diretor de prova e seus respectivos 

oficiais de pista. Locais para penalizações de “drive-thru” e “stop and go” serão indicados no 

briefing. 

  



                                                                                                              

 

Penalizações  

As penalidades serão informadas com sinalização específica na linha de chegada. Sempre que 

possível também serão alertadas pelo sistema de som do kartódromo. 

Infrações cometidas dentro do parque fechado serão repassadas a direção de prova que tomará 

as devidas providências. 

 

O endurance tem o caráter participativo e recreativo, com isso esperamos não ter problemas, 

porém abaixo listamos alguns quesitos típicos de penalização: 

  

 Atitude antidesportiva – decisão da direção de prova (advertência, acréscimo de tempo ao 

fim da prova, drive-thru ou stop and go). Na punição stop and go a equipe 

obrigatoriamente deve trocar o piloto, não podendo esta troca ser contabilizada como uma 

parada obrigatória. A equipe tem 5 voltas para realizar o procedimento. 

 Peso abaixo do permitido – até 3 kg acréscimo de 1 volta; acima disso acréscimo de 1 volta 

para cada 1 kg. Mais de 10 kg a equipe será excluída da prova. 

 Velocidade excessiva na área do parque fechado – drive-thru. Entende-se como velocidade 

excessiva todo piloto que entrar derrapando, bater na barreira de pneus ou colocar em 

risco a equipe técnica mecânica sem justa causa.  

 Exaltação do piloto ou da equipe com a equipe técnica mecânica, direção de prova, oficiais 

de pista e oficiais da competição – drive-thru.  

 Falta de combustível na pista – drive-thru. 

 Não realizar 7 paradas obrigatórias – acréscimo de 6 voltas por cada parada não 

realizada. 

 A partir da 12° passagem pelo Box – time penalty de 5 minutos na saída do Box. 

 Casos especiais e não previstos serão analisados e decididos pela direção de prova em 

conjunto com a agência produtora PNT. 

 

Observações 

Não é permitido parar na pista para fazer controle de tempo. 

Não é permitida comunicação eletrônica entre o piloto na pista e a parte externa. 


