REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO ESPECIAL
GP SANTA CATARINA
CORRIDA DE SPRINT RACE
Entre os dias 20 e 23 de abril de 2016 as federações automobilísticas de Minas Gerais, São Paulo e Santa
Catarina farão realizar o GP Santa Catarina do TOP KART Brasil 2016. As disputas terão vez no Kartódromo
Arena Sapiens, em Canasvieiras, localizado na cidade de Florianópolis – SC.
A competição será disputada seguindo na íntegra o regulamento geral TOP KART Brasil disponível no site
www.topkartbrasil.com.br, e oferecerá uma premiação específica para as categorias Sudam e Master.
Artigo 1º - A premiação constante deste regulamento tem sua entrega e disponibilidade oferecida pelos
promotores da categoria Sprint Race. Esta empresa e sua marca têm total responsabilidade sobre esta entrega
e disponibilidade do serviço oferecido.
Artigo 2º - Pilotos Premiados:
1) Campeão do GP Santa Catarina 2016 – Categoria: Sudam
2) Campeão do GP Santa Catarina 2016 – Categoria: Master
Artigo 3º - Em que consiste o prêmio:
Participação em uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Sprint Race – 2016, onde os pilotos
contemplados irão competir em dulpa, cada um competindo em uma das baterias do fim de semana de
competição.
§1º - Os valores referentes a emissão de Cédula Desportiva Nacional junto à CBA, bem como, taxa de
inscrição na prova correm por conta de cada um dos pilotos premiados.
Artigo 4º - Descrição do Prêmio: Será oferecido pela empresa promotora do Campeonato Brasileiro de
Sprint Race a participação em um final de semana de competição, em data a ser informada pelos organizadores
daquele Campeonato, em um de seus carros. Será utilizado um dos modelos atuais da categoria composto por
carro de competição com chassis tubular equipado com motor V6, de 3,6 l e 270 hp de potência. Deverão ser
respeitadas as condições abaixo:
I Os pilotos premiados deverão entrar em contato com a organização da Sprint Race até o dia 30/04/2016;
II Somente terão direito a este prêmio os pilotos que nunca tenham competido em uma corrida oficial da
categoria Sprint Race;
III A data e local da competição serão informados oportunamente pelo organizador da Sprint Race,
IV Todas as despesas referentes a passagens aéreas, transporte local, bem como alimentação e hospedagem do
piloto e eventuais acompanhantes correrão por conta dos pilotos premiados;
V Será firmado um contrato entre os pilotos premiados e a organização da Sprint Race onde todos os detalhes
estarão mencionados, bem como os direitos e deveres de cada uma das partes.
Artigo 5º - Dos apoiadores: O TOP KART Brasil 2016 é uma realização da FMA, FASP e FAUESC.
Conta com o patrocínio da IAME, TECHSPEED, MG TIRES, RBC PREPARAÇÕES, PARALEGO, MEGA KART,
GMAX CORP e o apoio da TAM e SPRINT RACE.
Florianópolis, 12 de abril de 2016.
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