REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO ESPECIAL
GP SÃO PAULO
UM DIA DE TREINO DE F3 “A”
Entre os dias 1º e 04 de junho de 2016 as federações automobilísticas de Minas Gerais, São Paulo e Santa
Catarina farão realizar o GP São Paulo do TOP KART Brasil 2016. As disputas terão vez no Kartódromo
Ayrton Senna, em Interlagos, localizado na cidade de São Paulo - SP.
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 a categoria Sudam.
Artigo 1º - A premiação constante deste regulamento tem sua entrega e disponibilidade oferecida pela equipe
de competição RR Racing Team. Esta empresa e sua marca têm total responsabilidade sobre esta entrega e
disponibilidade do serviço oferecido.
Artigo 2º - Piloto Premiado:
Campeão do GP São Paulo 2016 – Categoria: Sudam
Artigo 3º - Em que consiste o prêmio:
Participação em um dia de treinos em um carro de F3 da equipe RR Racing Team, categoria “A”
Artigo 4º - Descrição do Prêmio: Será oferecido pela equipe RR Racing Team um dia de treinos de F3,
com o carro da categoria “A” – Dallara F-309. Será utilizado um dos modelos atuais da categoria composto por
carro de competição com chassis Dallara equipado com motor Ford-Berta de 260 hp de potência. Deverão ser
respeitadas as condições abaixo:
I O piloto premiados deverá entrar em contato com a equipe até o dia 30/junho/2016;
II Somente terão direito a este prêmio o piloto que nunca tenha competido em uma corrida oficial de F3;
III A data e local do treino serão informados oportunamente pela RR Racing Team,
IV Todas as despesas referentes a passagens aéreas, transporte local, bem como alimentação e hospedagem do
piloto e eventuais acompanhantes correrão por conta do piloto premiado;
V Será firmado um contrato entre o piloto premiado e a RR Racing Team 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, RR RACING TEAM,
PARALEGO, MEGA KART, GMAX CORP e o apoio da TAM e HOTEL BLUE TREE PREMIUM.
São Paulo, 04 de junho de 2016.

TOP KART Brasil
Pedro Sereno
Diretor Executivo

