ADENDO ENDURANCE 06 HORAS KGV 2020

ARTIGO 4º- INSCRIÇÃO – Valor da inscrição R$ 2.250,00
ARTIGO 4.1º- INSCRIÇÃO – Somente será considerada inscrita, a equipe que realizar o pagamento da
inscrição, a organização não se compromete a reservar vagas para nenhuma equipe.

ARTIGO 6º- PROGRAMAÇÃO EVENTO:
Data da prova: 05/09/2020
Briefing: Será enviado online para os organizadores de cada equipe.
Tomada de tempo: 08:30
Largada: Após término da tomada de tempos
6.1 TREINO: O traçado da prova será liberado para treinos no dia 04/09/2020 das 22:00h às 23:30hs com
agendamento e pagamento antecipado. Duração de 20 minutos, valor R$ 100,00.

ARTIGO 13º-PIT STOP
13.1
Todas as equipes terão de realizar 06 voltas de no mínimo 06 minutos, que serão oficializadas
pela cronometragem. Somente serão validadas as voltas de 06 minutos que forem abertas na reta
principal e fechadas na saída de box. Para cada volta de 06 minutos não cumprida a equipe será
penalizada em 12 voltas ao final da prova. Será obrigatório realizar a primeira volta de 06 minutos
até os primeiros 30 minutos de prova. As voltas de 06 minutos somente poderão ser abertas até a
prova completar 5h39min59segundos. A partir da 10ª entrada no box a equipe será penalizada com
10 minutos de time penalty na saída de box.
ARTIGO 16º DAS PENALIZAÇÕES:
16.28 PROTOCOLO DE SEGURANÇA – Caso seja constatado que o piloto não esteja mantendo o
distanciamento obrigatório ou não esteja utilizando a máscara devidamente, o piloto/equipe será
advertido e em caso de reincidência será aplicado punição em pista que ficará a critério da direção de
provas.
16.29 PARADA OBRIGATÓRIA DENTRO DOS 30 MINUTOS DE PROVA – As equipes que não cumprirem a
parada obrigatória dentro dos primeiros 30 minutos de prova, receberá uma bandeira de box e Time
Penalty de 1 minutos. Caso a equipe tenha entrado para box logo após o fechamento do box para realizar
a parada obrigatória, receberá uma advertência de 10 segundos.
(ADENDO VÁLIDO A PARTIR DE 25/08/2020)
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