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2º GRANDE PRÉMIO KARTING MCE 2019  

                   
 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
2º GRANDE PRÉMIO KARTING MCE – PALMELA 29.09. 2019 

 

Os abaixo assinado declaram conhecer o Regulamento do 2º Grande Prémio Karting MCE 2019, comprometendo-se seu nome e no 
de todos os membros da sua equipa em cumprir com as normas e procedimentos neles explicitados. 
 

REGULAMENTO APROVADO PELAS AUTORIDADES INTERNACIONAIS 
 
1. O 1º Grande Prémio Karting MCE destina-se em exclusivo a membros do MCE (Comissários e Sócios) e outras pessoas/ 

entidades que a Direção entenda convidar para participar nesta prova de nível mundial. Está autorizada também a participação 
de Pilotos com licença FIA F1 válida para 2019. 

2. Apenas serão aceites inscrições de membros com as quotas pagas até ao mês de Junho de 2019, ou seja segundo trimestre de 
2019 

3. Cada Equipa deverá ter um número de 4 Pilotos 
4. A soma mínima da idade dos 4 Pilotos deverá ser de 120 anos 
5. A soma mínima do peso dos 4 Pilotos deverá ser de 260 Kg 
6. No caso da equipa ter um elemento do sexo feminino, independentemente do seu peso, conta como 100Kg de peso para o 

somatório do peso da equipa. 
7. Treinos Cronometrados: 40 Minutos (Todos os pilotos têm de fazer pelos menos 2 voltas nos treinos Cronometrados) 
8. Hora Inicio Treinos Cronometrados: 17H45                Hora de Apresentação no KIP: 17H00 
9. Duração da Corrida: 100 Minutos 
10. Tempo total máximo de condução de um piloto, 40 Minutos 
11. Tempo mínimo de condução de um piloto, 15 Minutos 
12. Tempo mínimo de intervalo entre dois turnos de condução do mesmo piloto, 15 Minutos 

13. Equipas cujo somatório dos pesos dos quatro pilotos seja superior a 320Kg têm uma bonificação de 3 VOLTAS no final 

14. Equipas cujo somatório das idades dos quatro piloto seja superior a 200 anos têm uma bonificação de 1 VOLTA no final 
15. O MCE terá à disposição autocarros para o percurso Estoril / Palmela / Estoril.   
16. Hora Saída do Autódromo do Estoril: 16 Horas                Hora Prevista de Regresso: 23H15 Horas 
17. Acompanhantes (Autocarro Estoril / Palmela / Estoril + Refeição): 20 Euros,    Só Refeição: 10 Euros 
18. Este é uma acção preferencial para os membros do MCE, contudo serão aceites para participar na competição de Karting um 

número máximo de 12 elementos familiares dos membros do MCE.  Nestes casos a participação terá um custo único de 20 Euros 
19. Limite para aceitação de inscrições e indicação de utilização do autocarro, sexta-feira, dia 26.09. 2019 às 13Horas 
20. Idade mínima para participar: 16 Anos 
21. A qualquer altura do evento, a organização pode pedir para verificar o peso dos Pilotos 
22. Qualquer comportamento anti desportivo ou considerado perigoso em pista será penalizado de imediato 
23. Em caso de reclamação desportiva deverá ser entregue o valor de 500 Euros  
24. Até final da prova de Karting o consumo de álcool por parte dos participantes na prova está proibido 
 
 

Dados dos Pilotos: 

Nome: _________________________________    Nº MCE.:____   Peso: ____    Idade: ____   Autocarro (S/N): ___   Jantar (S/N): ____ 

 

Nome: _________________________________    Nº MCE.:____   Peso: ____    Idade: ____   Autocarro (S/N): ___   Jantar (S/N): ____ 

 

Nome: _________________________________    Nº MCE.:____   Peso: ____    Idade: ____   Autocarro (S/N): ___   Jantar (S/N): ____ 
 

Nome: _________________________________    Nº MCE.:____   Peso: ____    Idade: ____   Autocarro (S/N): ___   Jantar (S/N): ____ 

 

Dados da Equipa:  

Nome: ___________________________________________________________________________   

Director da Equipa _________________________________________________________________ 
 

 

Estoril, _____  de  _______________  de 2018              
 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            OS PILOTOS 

 

Mail MCE:  geral@mcestoril.pt                                                                                                          Tel MCE: 214606190      

mailto:geral@mcestoril.pt

