Já estão definidos os valores de inscrição
no Campeonato Portugal Rotax
As inscrições no Campeonato Portugal Rotax (CPR) devem ser feitas no portal da FPAK (portal.fpak.pt) ou nas
delegações da FPAK e é obrigatória para os pilotos pontuarem para o CPR.
O pagamento desta inscrição é feito diretamente à FPAK. Para a primeira prova do CPR serão admitidas inscrições no
Campeonato até ao início das verificações administrativas. Para a segunda e restantes provas, a inscrição poderá ser
feita até ao dia do fecho das inscrições da prova e no máximo até à 3ª prova.
A inscrição em cada prova uma das 5 provas que compõem o CPR é feita no site da Korridas (www.korridas.com), e o
pagamento das mesmas diretamente para o respetivo clube organizador de cada jornada, de acordo com os dados
contantes em cada formulário de inscrição. A inscrição deve ser feita na respetiva subcategoria da categoria a que
pertençam. O valor de inscrição abrange os dois dias do fim de semana, com a manhã de sábado inteiramente reservada
a treinos livres, desenrolando-se de tarde os treinos cronometrados e uma corrida. Domingo terão lugar mais duas
corridas.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

INSCRIÇÃO
CAMPEONATO (*)

INSCRIÇÃO
PROVA (*)

-

50,00 €

75,00 €

Rotax Micro Academy
Rotax Mini MAX

Rotax Micro MAX

Rotax Júnior MAX

-

Rotax Sénior MAX

Rotax Sénior MAX Master

Rotax MAX DD2

Rotax MAX DD2 Master

100,00 €

125,00 €

SEGURO
PROVA

202,50 €
252,50 €

25,00 €

272,50 €

(*) valores sem IVA. Se a fatura for emitida em nome do concorrente e/ou condutor está isenta de IVA. Todas as faturas/recibo devem ser solicitadas
à FPAK ou aos Clubes Organizadores, quer se trata de inscrição no Campeonato ou nas Provas, respetivamente

Um único jogo de pneus por prova
Face à excelente relação performance/durabilidade dos pneus MOJO, apenas será utilizado um jogo de pneus para o
programa oficial de prova (treino cronometrado e 3 corridas), em cada uma das categorias e subcategorias.
A exceção será a categoria Rotax Micro Academy, que utilizará somente 3 jogos de pneus ao longo de todo o
campeonato.
Este é um fator decisivo na aposta para uma redução eficaz de custos para todos os pilotos.
CATEGORIAS
Rotax Micro Academy
Rotax Mini MAX

SUBCATEGORIAS
Rotax Micro MAX

Rotax Júnior MAX

-

Rotax Sénior MAX

Rotax Sénior MAX Master

Rotax MAX DD2

Rotax Max DD2 Master

(*) valores com IVA incluído.

PNEUS SECO (*)
Mojo C2 – 160,00 €

PNEUS CHUVA (*)

Mojo CW – 180,00 €

Mojo D2 – 190,00 €
Mojo D5 – 205,00 €

Mojo W5 – 205,00 €

