TROFÉU ROTAX 2020

5 FINS DE SEMANA - 10 PROVAS - 20 CORRIDAS
RIAS
O
G
E
CAT

Itens incluídos na inscrição do
Fim de Semana

CUSTO INSCRIÇÃO
FIM DE SEMANA*

CUSTO PILOTOS DA MADEIRA
FIM DE SEMANA
1º, 2º e 3ª
Trofeu AKM

Restantes
Pilotos da

2 Provas - 4 Corridas
sábado e domingo

Motor +
Carburador

(2 PROVAS, 4 CORRIDAS)

MICRO ACADEMY

SIM

SIM

125 €

MICRO

SIM

SIM

350 €

210 €

255 €

MINI

SIM

SIM

370 €

225 €

270 €

JUNIOR

SIM

SIM

400 €

265 €

325 €

MAX

SIM

SIM

440 €

315 €

380 €

DD2 / DD2 Master

SIM

SIM (só carburador)

250 €

175 €

215 €

2019 (a)

Madeira (b)

9 0€

* valores sem IVA. Se a fatura for emitida em nome do piloto ou concorrente não acresce IVA .
PNEUS

Micro Academy: 2 jogos de pneus Mojo C2 para toda a temporada. 1 jogo nos dois primeiros fins de semana e outro jogo para os
restantes três fins de semana. Preço de 1 jogo €145.
Micro: 1 jogo de pneus Mojo C2 por fim de semana (2 provas, 4 corridas). Preço de 1 jogo €145.
Mini: 1 jogo de pneus Mojo C2 por fim de semana (2 provas, 4 corridas). Preço de 1 jogo €145.
Junior, Max y DD2: 2 jogos de pneus (Junior: Mojo D2XX; Max/DD2: Mojo D5) por fim de semana. Um para a prova de sábado e
outro para domingo. Preços: 1 jogo D2XX €170; 1 jogo D5 €185.
MOTORES

O sorteio de motores/carburadores é na sexta-feira de manhã e os pilotos podem rodar com o conjunto atribuido durante os treinos
livres desse mesmo dia. Para os piolotos que não possam estar presentes, há novo sorteio no sábado de manhã. Será possível mudar
de motor/carburador uma vez, durante todo o fim de semana.
Para os pilotos que fizerem a inscrição e pagamento em todo o Troféu, a Korridas fará um desconto de 15% na compra de um motor
novo Rotax (completo ou apenas o bloco).
INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

As inscrições e repetivo pagamento devem ser feitas até à sexta feira da semana anterior à prova (ex: data do fim de semana de
provas 1/2 de Fevereiro, data de inscrição/pagamento 24 de Janeiro).
Por transferencia bancária para Banco Santander - Korridas e Kompanhia: IBAN: PT50 0018 0003 1680 5046 0201 5 - SWIFT:
TOTAPTPL
De todas as transferências deve ser enviado comprovativo para a Korridas (info@korridas.com), indicando o nome do piloto (e nº de
competição se possível).
Para os pilotos que fizerem a inscrição e pagamento em todo o Troféu, a Korridas fará um desconto de 15% na compra de um motor
novo Rotax (completo ou apenas o bloco).
PREÇOS PARA PILOTOS DO CAMPEONATO DE KARTING DA MADEIRA 2019

(a) Nas categorias Micro; Mini; Junior; Max, DD2 e DD2 Master os prémios que a Korridas oferece são os seguintes:
1º Classificado tem direito a 5 fins de semana ao preço acima indicado (valor por fds), na respetiva categoria.
2º Classificado tem direito a 3 fins de semana ao preço acima indicado (valor por fds), na respetiva categoria.
3º Classificado tem direito a 1 fim de semana ao preço acima indicado (valor por fds), na respetiva categoria.
Na categoria Micro Academy (categoria de iniciação, aberta a pilotos que façam a sua estreia no karting), o preço indicado é válido
para todos os pilotos Madeirenses que venham disputar provas ao Continente.
(b) Nas categorias Micro; Mini; Junior; Max, DD2 e DD2 Master, os pilotos Madeirenses fora do pódio final do Troféu de Karting da
Madeira 2019, terão também um preço especial, conforme indicado na tabela.

