CATEGORIAS COPA AMIKA SPEED PARK 2020

Este Documento apresenta ao nosso público o formato das categorias da Copa AMIKA Speed Park que será
realizada durante o ano de 2020.
O calendário completo da AMIKA está disponível neste link:
https://amika.com.br/Calendario-2020/Calendario-AMIKA-2020-Completo.pdf
Todos os pilotos inscritos nos campeonatos da temporada 2020 com bandeira da AMIKA, concorrerão a um
carro zero km desde que sigam as regras descritas no Regulamento da Promoção.
Ao longo da temporada 2020 a AMIKA poderá incrementar as premiações a seus pilotos através de parcerias
ou patrocínios que possam ser negociados.

CATEGORIA NOVATOS
• Apenas para pilotos com pouca ou nenhuma experiência;
• Lastro em 85 kg;
• 1 bateria de 30 minutos;
• 7 minutos de qualify;
• 23 minutos de corrida;
• 3 turnos com 3 corridas em cada (sem descarte por turno);
• 10 corridas com dois descartes premiando os 5 melhores do ano;
• Premiação aos 6 melhores de cada corrida (pódio);
• Troféus aos 5 melhores da temporada 2020;
• Medalhas aos 3 primeiros de cada turno;
• Sorteio de um 1 carro zero km dentre os inscritos *

CATEGORIA GRAND TURISMO (GT)
• Para qualquer piloto com 13 anos ou mais;
• Lastro em 85 kg;
• 2 baterias de 20 minutos;
• Bateria 1: 5 minutos de qualify e 15 minutos de corrida;
• Bateria 2: 20 minutos de corrida com inversão de karts e grid e largada lançada;
• Joker Lap;
• 3 turnos com 3 corridas em cada (sem descarte por turno);
• 10 corridas com dois descartes premiando os 5 melhores do ano;
• Premiação aos 6 melhores de cada corrida (pódio);
• Premiação aos 5 melhores da temporada 2020;
• Medalhas aos 3 primeiros de cada turno;
• Sorteio de um 1 carro zero km dentre os inscritos *
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CATEGORIA TRUCK
• Para qualquer piloto com 13 anos ou mais;
• Lastro em 100 kg;
• 2 baterias de 20 minutos;
• Bateria 1: 5 minutos de qualify e 15 minutos de corrida;
• Bateria 2: 20 minutos de corrida com inversão de karts e grid e largada lançada;
• Joker Lap;
• 3 turnos com 3 corridas em cada (sem descarte por turno);
• 10 corridas com dois descartes premiando os 5 melhores do ano;
• Premiação aos 6 melhores de cada corrida (pódio);
• Premiação aos 5 melhores da temporada 2020;
• Medalhas aos 3 primeiros de cada turno;
• Sorteio de um 1 carro zero km dentre os inscritos *

