Open Kàrting Resistència 4t – 3 hores
Normativa Específica
11 de setembre de 2021
ORGANITZACIÓ

EQUIPAMENT PILOTS

•

• Obligatori: casc integral, botes o bé
bambes altes, guants i mono o bé roba de
màniga llarga.
• Aconsellable: protector toràcic i collarí.

•

•

Circuit d’Osona, organitza una prova de
resistència de karting de caràcter privat
d'esbarjo, oberta a particulars i empreses.
Aquesta prova puntua per l’Open Kàrting
Osona Resistència i per la classificació
internacional de SWS Kart Oci (cal
registrar-te a www.sodiwseries.com)
El circuit d’Osona es reserva el dret de
rebutjar la participació d’un equip o
conductor.

DRETS D'INSCRIPCIÓ
•
•

PROGRAMA - HORARI
Dissabte, 9 d’octubre de 2021
09:00 a 09:40 - Registre administratiu,
lliurament de Box i sorteig de
Kart.
09:45 a 10:00 - Brífing
10:10 a 10:30 - Entrenaments Qualificatius
10:30 a 10:40 - Forniment de carburant
10:45 a 10:50 - Accés a Pre Graella
11:00
- Inici Cursa
13:00
- Fi de Cursa
13:15
- Cerimònia de Pòdium
13:30
- Lliurament del kart a
l’organització i revisió de
l’estat del mateix.

PARTICIPANTS ADMESOS
•

•

Tenir 18 anys complerts.
L’Organitzador podrà acceptar al seu
criteri, la inscripció d’un menor a partir
de 13 anys d’edat revisant el palmarès
del pilot inscrit. Una vegada acceptada
la inscripció (s’haurà de presentar la
corresponent autorització per escrit del
pare o tutor degudament signada).

Els drets inscripció per cada equip
participant seran 190 €.
El termini màxim per inscriure's a la prova
es de 3 dies avanç de la celebració de la
prova, sempre que quedin places.

CONTROL DE PES
D'
• Els pilots seran llastrats individualment a
80kg i seran ells mateixos el responsables
de posar el pes que els hi toca.
L’organització comprovarà a cada relleu i
canvi de kart, que el pilot portí el pes sinó
el porta hi haurà sanció. Veure reglament
general.

PRESTACIONS
Els drets d'inscripció inclouen:
• Un kart complert Sodikart RT8/RX7 de 390
cc. 4T, carburant i pneumàtics inclosos.
• Servei d'assistència tècnica i/o mecànica.
• Servei de comissaris de pista.
• Assegurança personal.

RELLEUS
•

Cada equip participant esta obligat a fer un
mínim de 3 relleus (Canvi de pilot) i es
canviarà el kart . No hi haurà temps màxim
de conducció.

El nombre de participants per equip
serà d'un mínim de 2 i un màxim de 4.
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FORNIMENT DE CARBURANT
•

A cada canvi de kart que es fa, es surt amb
el dipòsit del kart ple.

TROFEUS
Es lliuraran els següents trofeus:
• 1er. Equip Classificat.
• 2on.Equip Classificat.
• 3er. Equip Classificat.

PUNTUACIÓ
Per cada prova s’estableix el sistema de
puntuació de les Sodi World Series.
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