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ORGANITZACIÓ

• Circuit d’Osona, organitza una prova de resistència de karting de caràcter privat d’esbarjo, oberta a 
particulars i empreses.
• La prova es celebrarà al Circuit d’Osona amb una longitud de 940 metres. 

PARTICIPANTS ADMESOS

• Tenir 18 anys complerts (tots els membres de l’equip hauran de presentar juntament amb el butlletí 
d’inscripció una fotocòpia del carnet d’Identitat).
• El nombre de participants per equip serà d’un mínim de 4 i un màxim de 10.
• El participants a la Sodi Endurance, el nombre de participants per equip serà d’un mínim de 4 i un 
màxim de 8.

NOM I DELEGAT DE L’EQUIP

• Cada equip participant haurà de posar un nom a l’equip en el mateix moment de realitzar la inscripció.
• Els equips participants, hauran de nomenar un delegat d’equip que serà el màxim responsable de tot 
seu personal, pilots, assistents, familiars, etc. i l’únic interlocutor del mateix. El delegat d’equip podrà ser 
un dels pilots.
• El Delegat d’Equip haurà d’estar en possessió de qualsevol documentació obligatòria que es pugui 
demanar.

SOL·LICITUD I DRETS D’INSCRIPCIÓ

No serà acceptada cap sol·licitud d’inscripció, si aquesta no està degudament complimentada i no va 
acompanyada dels corresponents drets d’inscripció.
Els drets inscripció per cada equip participant seran els següents:
• Els equips que s’inscriguin abans del 30 de Juny els drets d’inscripció seran de 2.650 €
• Els equips que s’inscriguin desprès del 30 de Juny els drets d’inscripció seran de 2.900 €
En el moment de fer la reserva es farà un pagament a compta de 1.000 €
Els equips inscrits abans del 30 de maig tindran un abonament de 40 minuts  amb tandes d’entrenaments.

PRESTACIONS

Els drets d’inscripció inclouen:
• Un kart complert de 390 cc – RT8 SodiKart, carburant i pneumàtics inclosos.
• Servei d’assistència tècnica i/o mecànica.
• Servei de comissaris de pista.
• Servei Sanitari.
• Assegurança personal.
• Obsequi
• Presa de corrent
• Wifi (temps online)

BOX

Cada equip participant tindrà un box a la seva disposició i l’assignació dels mateixos es farà per rigorós 
ordre d’inscripció.
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EQUIPAMENT

El conductor haurà de portar obligatòriament:
• Vestimenta que cobreixi i protegeixi tot el  cos, cames i els braços. (granota d’una sola peça “mono”)
• Casc integral amb protecció eficaç i resistent als ulls, estan prohibits els casc tipus motocròs o jets.
• Guants que cobreixin totalment les mans.
• Sabates hauran de ser de forma alta que cobreixin els turmells.
• Collaret de seguretat, és recomanable.
• Protector de costelles, és recomanable.

PES

Per tal de garantir les màximes condicions d’igualtat entre els equips, s’estableix un pes mínim per a tots, 
i aquest serà de 80 kg.

SISTEMA DE CRONOMETRATGE

El sistema de cronometratge i comptavoltes electrònic, transponder «AMB».

MATERIAL

• L’Organitzador posarà a disposició de cada equip participant un kart RT8 Sodikart de 390 cc – compleix 
amb els Standard (Classe B1). El kart romandrà en el seu estat original tal com es defineix per la seva cer-
tificació. Cada equip es responsable del seu kart i el seu perfecte ús de les regles d’aquest esport..
• El número de kart serà adjudicat per sorteig.
• Els karts seran adjudicats per sorteig amb els delegats d’equip, abans de l’inici dels entrenaments.
• Els karts seran lliurats en perfecte estat de funcionament.
• No s’admetrà cap reclamació sobre el rendiment del kart.
• Les prestacions i reglatges de tots els karts son idèntiques. Qualsevol manipulació o modificació dels 
mateixos que no estigui autoritzada comportarà l’exclusió immediata i definitiva de l’equip.
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Horari Acte

Divendres 24 de juliol de 2015

12:00 a 14:00 Registre administratiu i lliurament del Box.

15:00 Sorteig de Karts.

16:00 a 16:30 Entrenaments lliures.

17:30 a 18:30 Entrenaments lliures

16:00 a 18:30 Control de Pes  (opcional).

Dissabte 25 de juliol de 2015

9:00 Control de Pes.

9:20 Brífing.

9:40 a 9:50 Warp up.

10:20 a 10:40 Entrenaments Qualificatius.

10:50 a 11:10 Forniment de carburant.

11:30 a 11:40 Accés a Pre Graella.

11:50 Volta formació.

12:00 Inici Cursa.

Diumenge 26 de juliol de 2015

12.00 Fi de cursa.

12:30 Cerimònia de Pòdium.

12:45 Lliurament  del kart a l’organització  i revisió de l’estat del mateix.
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SISTEMA RELLEUS

• Cada un dels pilots podrà conduir un màxim de 45 minuts a cada relleu. 
• El temps de descans desprès de cada relleu serà com a mínim de 90 minuts. 
• El pilot no podrà mai sobrepassar el temps total de pilotatge, que queda establert en 7 hores.
• Tot pilot inscrit haurà de conduir durant la cursa un mínim de 2 hores.
 
CERIMÒNIA DE PODI – TROFEUS

Es lliuraran els següents trofeus:

• 1er. Equip Classificat.
• 2on.Equip Classificat.
• 3er. Equip Classificat.
• Record a tots els participants.

Els tres primers equips classificats obtindran un bonus  per la participació a la carrera de l’any 2016 valo-
rat en 500 € el primer equip classificat, 300 € el segon equip classificat i 200 € el tercer equip classificat.

PROGRAMA HORARI


