


Bem vindos Bem vindos Bem vindos Bem vindos 

aaaa

mais uma Gala mais uma Gala mais uma Gala mais uma Gala EUROEUROEUROEUROINDYINDYINDYINDY

ÉÉÉÉ sempre com enorme satisfasempre com enorme satisfasempre com enorme satisfasempre com enorme satisfaçççção e alegria que ão e alegria que ão e alegria que ão e alegria que 
esta casa recebe os seus clientes e  mais do que esta casa recebe os seus clientes e  mais do que esta casa recebe os seus clientes e  mais do que esta casa recebe os seus clientes e  mais do que 

isso isso isso isso …………os seus  amigos!os seus  amigos!os seus  amigos!os seus  amigos!



Hoje Hoje Hoje Hoje éééé um dia especial para num dia especial para num dia especial para num dia especial para nóóóós! s! s! s! 

Primeiro, porque Primeiro, porque Primeiro, porque Primeiro, porque éééé dia de festadia de festadia de festadia de festa…………estamos aqui estamos aqui estamos aqui estamos aqui 
reunidos como uma famreunidos como uma famreunidos como uma famreunidos como uma famíííília que, e como lia que, e como lia que, e como lia que, e como éééé normal, normal, normal, normal, 
tambtambtambtambéééém têm as suas desavenm têm as suas desavenm têm as suas desavenm têm as suas desavenççççasasasas…………os seus diferentes os seus diferentes os seus diferentes os seus diferentes 
pontos de vista, mas tudo logo ultrapassado!pontos de vista, mas tudo logo ultrapassado!pontos de vista, mas tudo logo ultrapassado!pontos de vista, mas tudo logo ultrapassado!

Em segundo lugar, porque Em segundo lugar, porque Em segundo lugar, porque Em segundo lugar, porque éééé com enorme satisfacom enorme satisfacom enorme satisfacom enorme satisfaçççção ão ão ão 
que vamos hoje apresentar os nossos projectos para o que vamos hoje apresentar os nossos projectos para o que vamos hoje apresentar os nossos projectos para o que vamos hoje apresentar os nossos projectos para o 
ano de ano de ano de ano de 

2011



2011! 2011! 2011! 2011! 
Como todos sabemos, quer pelo nosso dia a dia, quer atravComo todos sabemos, quer pelo nosso dia a dia, quer atravComo todos sabemos, quer pelo nosso dia a dia, quer atravComo todos sabemos, quer pelo nosso dia a dia, quer atravéééés s s s 
dos dos dos dos óóóórgãos de comunicargãos de comunicargãos de comunicargãos de comunicaçççção social, o ano de 2011 vai ser  ão social, o ano de 2011 vai ser  ão social, o ano de 2011 vai ser  ão social, o ano de 2011 vai ser  
certamente  um ano de grandes dificuldades! certamente  um ano de grandes dificuldades! certamente  um ano de grandes dificuldades! certamente  um ano de grandes dificuldades! 

Sabemos quanto isso afecta a vida de todos nSabemos quanto isso afecta a vida de todos nSabemos quanto isso afecta a vida de todos nSabemos quanto isso afecta a vida de todos nóóóós,  as s,  as s,  as s,  as 
finanfinanfinanfinançççças de cada um  e por consequência os chamados as de cada um  e por consequência os chamados as de cada um  e por consequência os chamados as de cada um  e por consequência os chamados 
““““extrasextrasextrasextras””””! ! ! ! 

Sabemos e estamos conscientes dessas dificuldades!Sabemos e estamos conscientes dessas dificuldades!Sabemos e estamos conscientes dessas dificuldades!Sabemos e estamos conscientes dessas dificuldades!



Não esperamos um ano  nada fNão esperamos um ano  nada fNão esperamos um ano  nada fNão esperamos um ano  nada fáááácil! cil! cil! cil! 
Como não foram os anteriores...Como não foram os anteriores...Como não foram os anteriores...Como não foram os anteriores...

Como sempre temos feito, vamos uma vez mais e Como sempre temos feito, vamos uma vez mais e Como sempre temos feito, vamos uma vez mais e Como sempre temos feito, vamos uma vez mais e 
antecipadamente apresentar o nosso projecto 2011.antecipadamente apresentar o nosso projecto 2011.antecipadamente apresentar o nosso projecto 2011.antecipadamente apresentar o nosso projecto 2011.

Um kart adequado Um kart adequado Um kart adequado Um kart adequado àààà sua experiência e idade! sua experiência e idade! sua experiência e idade! sua experiência e idade! 
Uma categoria Uma categoria Uma categoria Uma categoria àààà sua medida!sua medida!sua medida!sua medida!
ÉÉÉÉ o lema da nossa casa!o lema da nossa casa!o lema da nossa casa!o lema da nossa casa!



Se acha que estSe acha que estSe acha que estSe acha que estáááá preparado e preparado e preparado e preparado e éééé esse o seu esse o seu esse o seu esse o seu 
anseio, o anseio, o anseio, o anseio, o EUROINDYEUROINDYEUROINDYEUROINDY iriririráááá acompanhacompanhacompanhacompanháááá----lo, de lo, de lo, de lo, de 
uma forma empenhada, tanto nouma forma empenhada, tanto nouma forma empenhada, tanto nouma forma empenhada, tanto no

TrofTrofTrofTrofééééu Honda u Honda u Honda u Honda 
como no como no como no como no 

Challenge Rotax.Challenge Rotax.Challenge Rotax.Challenge Rotax.



Os Jovens desta categoria, irão pagar Os Jovens desta categoria, irão pagar Os Jovens desta categoria, irão pagar Os Jovens desta categoria, irão pagar 
apenas a utilizaapenas a utilizaapenas a utilizaapenas a utilizaçççção do kart.ão do kart.ão do kart.ão do kart.

A inscriA inscriA inscriA inscriçççção nas 6 provas ão nas 6 provas ão nas 6 provas ão nas 6 provas éééé grgrgrgráááátis.tis.tis.tis.



PrePrePrePreçççço  e condio  e condio  e condio  e condiçççções ões ões ões 
• Uso do Kart durante Uso do Kart durante Uso do Kart durante Uso do Kart durante todo o ano todo o ano todo o ano todo o ano ---- 600,00600,00600,00600,00€€€€.  .  .  .  
• Inclui inscriInclui inscriInclui inscriInclui inscriçççção nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofééééu agendadas, u agendadas, u agendadas, u agendadas, 
utilizautilizautilizautilizaçççção de pista e arrecadaão de pista e arrecadaão de pista e arrecadaão de pista e arrecadaçççção. ão. ão. ão. 
• Caso pretenda participar e pagar prova a prova, o custo Caso pretenda participar e pagar prova a prova, o custo Caso pretenda participar e pagar prova a prova, o custo Caso pretenda participar e pagar prova a prova, o custo éééé
de 120,00de 120,00de 120,00de 120,00€€€€ por prova e não terpor prova e não terpor prova e não terpor prova e não teráááá kart para treinos.kart para treinos.kart para treinos.kart para treinos.
• As reparaAs reparaAs reparaAs reparaçççções da carenagem são da responsabilidade dos ões da carenagem são da responsabilidade dos ões da carenagem são da responsabilidade dos ões da carenagem são da responsabilidade dos 
pilotos.pilotos.pilotos.pilotos.
Os pneus são limitados a 2 conjuntos por ano. Os pneus são limitados a 2 conjuntos por ano. Os pneus são limitados a 2 conjuntos por ano. Os pneus são limitados a 2 conjuntos por ano. 
CauCauCauCauçççção 1500ão 1500ão 1500ão 1500€€€€ ---- Esta serEsta serEsta serEsta seráááá devolvida contra a entrega do devolvida contra a entrega do devolvida contra a entrega do devolvida contra a entrega do 



.

Esta categoria foi lanEsta categoria foi lanEsta categoria foi lanEsta categoria foi lanççççada em 2010 e ada em 2010 e ada em 2010 e ada em 2010 e 
achamos que deve continuar uma vez achamos que deve continuar uma vez achamos que deve continuar uma vez achamos que deve continuar uma vez 
que para muitos estque para muitos estque para muitos estque para muitos estáááá fora do alcance a fora do alcance a fora do alcance a fora do alcance a 
compra de kart, e esta continua a ser a compra de kart, e esta continua a ser a compra de kart, e esta continua a ser a compra de kart, e esta continua a ser a 
solusolusolusoluçççção mais adequada para praticarem ão mais adequada para praticarem ão mais adequada para praticarem ão mais adequada para praticarem 
o desporto que gostam.o desporto que gostam.o desporto que gostam.o desporto que gostam.



PrePrePrePreçççço e condio e condio e condio e condiçççções: ões: ões: ões: 
Uso do Kart durante Uso do Kart durante Uso do Kart durante Uso do Kart durante todo o ano todo o ano todo o ano todo o ano éééé de 600,00de 600,00de 600,00de 600,00€€€€

Inclui a inscriInclui a inscriInclui a inscriInclui a inscriçççção nas 6 provas agendadasão nas 6 provas agendadasão nas 6 provas agendadasão nas 6 provas agendadas

Uso do kart por dia (apenas no dia da prova) Uso do kart por dia (apenas no dia da prova) Uso do kart por dia (apenas no dia da prova) Uso do kart por dia (apenas no dia da prova) 
120,00120,00120,00120,00€€€€



Os pneus de chuva não são autorizados, e serOs pneus de chuva não são autorizados, e serOs pneus de chuva não são autorizados, e serOs pneus de chuva não são autorizados, e seráááá
apenas permitido a utilizaapenas permitido a utilizaapenas permitido a utilizaapenas permitido a utilizaçççção de 2 jogosão de 2 jogosão de 2 jogosão de 2 jogos
A manutenA manutenA manutenA manutençççção ão ão ão éééé da conta e responsabilidade do da conta e responsabilidade do da conta e responsabilidade do da conta e responsabilidade do 
pilotopilotopilotopiloto
UtilizaUtilizaUtilizaUtilizaçççção da pista Euroindy e arrecadaão da pista Euroindy e arrecadaão da pista Euroindy e arrecadaão da pista Euroindy e arrecadaçççção incluão incluão incluão incluíííídos.dos.dos.dos.

CauCauCauCauçççção 1500ão 1500ão 1500ão 1500€€€€

Esta serEsta serEsta serEsta seráááá devolvida contra a entrega do kart em condidevolvida contra a entrega do kart em condidevolvida contra a entrega do kart em condidevolvida contra a entrega do kart em condiçççções ões ões ões 
iguais em que foi entregueiguais em que foi entregueiguais em que foi entregueiguais em que foi entregue



A categoria EK1 continuarA categoria EK1 continuarA categoria EK1 continuarA categoria EK1 continuaráááá a fazer parte deste a fazer parte deste a fazer parte deste a fazer parte deste 
TrofTrofTrofTrofééééu, uma vez que u, uma vez que u, uma vez que u, uma vez que éééé a responsa responsa responsa responsáááável pela vel pela vel pela vel pela 
preparapreparapreparapreparaçççção dos pilotos para a EK4, ou para outra ão dos pilotos para a EK4, ou para outra ão dos pilotos para a EK4, ou para outra ão dos pilotos para a EK4, ou para outra 
qualquer categoria, doutro qualquer Trofqualquer categoria, doutro qualquer Trofqualquer categoria, doutro qualquer Trofqualquer categoria, doutro qualquer Trofééééu.u.u.u.



PrePrePrePreçççço e condio e condio e condio e condiçççções: ões: ões: ões: 
Aluguer do kart sem manutenAluguer do kart sem manutenAluguer do kart sem manutenAluguer do kart sem manutençççção ão ão ão –––– 550,00550,00550,00550,00€€€€
A inscriA inscriA inscriA inscriçççção nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofééééu u u u –––– 250.00250.00250.00250.00€€€€
Aluguer da arrecadaAluguer da arrecadaAluguer da arrecadaAluguer da arrecadaçççção e pista ão e pista ão e pista ão e pista –––– 250.00250.00250.00250.00€€€€
Karts Particulares: Caso se inscrevam prova  a Karts Particulares: Caso se inscrevam prova  a Karts Particulares: Caso se inscrevam prova  a Karts Particulares: Caso se inscrevam prova  a 
prova, o custo prova, o custo prova, o custo prova, o custo éééé de de de de 50.0050.0050.0050.00€€€€ por prova por prova por prova por prova e não tere não tere não tere não teráááá
arrecadaarrecadaarrecadaarrecadaçççção, nem uso de pista incluão, nem uso de pista incluão, nem uso de pista incluão, nem uso de pista incluíííídadadada



Os pneus são limitados a 2 jogos por ano e Os pneus são limitados a 2 jogos por ano e Os pneus são limitados a 2 jogos por ano e Os pneus são limitados a 2 jogos por ano e 
terão obrigatoriamente de ser adquiridos no terão obrigatoriamente de ser adquiridos no terão obrigatoriamente de ser adquiridos no terão obrigatoriamente de ser adquiridos no 
EUROINDYEUROINDYEUROINDYEUROINDY
A manutenA manutenA manutenA manutençççção ão ão ão éééé da conta e da conta e da conta e da conta e 
responsabilidade do pilotoresponsabilidade do pilotoresponsabilidade do pilotoresponsabilidade do piloto



Em virtude de haver muitos karts com motor Em virtude de haver muitos karts com motor Em virtude de haver muitos karts com motor Em virtude de haver muitos karts com motor 
HONDA 390 preparados, o EUROINDY, vai HONDA 390 preparados, o EUROINDY, vai HONDA 390 preparados, o EUROINDY, vai HONDA 390 preparados, o EUROINDY, vai 
criar uma criar uma criar uma criar uma subsubsubsub categoria, embora correndo categoria, embora correndo categoria, embora correndo categoria, embora correndo 
juntos, terão classificajuntos, terão classificajuntos, terão classificajuntos, terão classificaçççção separada.ão separada.ão separada.ão separada.



PrePrePrePreçççço e condio e condio e condio e condiççççõesõesõesões

A inscriA inscriA inscriA inscriçççção nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofão nas 6 provas do Trofééééu u u u –––– 250.00250.00250.00250.00€€€€

Aluguer da arrecadaAluguer da arrecadaAluguer da arrecadaAluguer da arrecadaçççção e pista ão e pista ão e pista ão e pista –––– 250.00250.00250.00250.00€€€€

Karts Particulares: Caso se inscrevam prova Karts Particulares: Caso se inscrevam prova Karts Particulares: Caso se inscrevam prova Karts Particulares: Caso se inscrevam prova áááá prova, o prova, o prova, o prova, o 
custo custo custo custo éééé de de de de 50.0050.0050.0050.00€€€€ por propor propor propor prova e não terva e não terva e não terva e não teráááá arrecadaarrecadaarrecadaarrecadaçççção, ão, ão, ão, 
nem uso de pista inclunem uso de pista inclunem uso de pista inclunem uso de pista incluíííídadadada

Os pneus são limitados a 3 jogos por ano e terão Os pneus são limitados a 3 jogos por ano e terão Os pneus são limitados a 3 jogos por ano e terão Os pneus são limitados a 3 jogos por ano e terão 
obrigatoriamente de ser adquiridos no obrigatoriamente de ser adquiridos no obrigatoriamente de ser adquiridos no obrigatoriamente de ser adquiridos no EUROEUROEUROEUROINDYINDYINDYINDY

A manutenA manutenA manutenA manutençççção ão ão ão éééé da conta e responsabilidade do pilotoda conta e responsabilidade do pilotoda conta e responsabilidade do pilotoda conta e responsabilidade do piloto



Prova emblemática do EUROINDY



Por  ventura a prova  de karting mais mediática de 
Portugal e já conhecida nos EUA, França, Espanha , 
Itália, Luxemburgo , Inglaterra  e Bélgica…países  que já
tivemos  a participar!

RETORNO MEDIÁTICO

Revistas como
KART MAG (França)



Esperamos novo sucesso como o de 
2010

Em 2010 tivemos 
32 equipas

Das quais
8 estrangeiras



PrePrePrePreçççço e condio e condio e condio e condiççççõesõesõesões

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 €€€€ por equipapor equipapor equipapor equipa

que  serque  serque  serque  seráááá constituconstituconstituconstituíííída por  6 a 10 pilotosda por  6 a 10 pilotosda por  6 a 10 pilotosda por  6 a 10 pilotos

E 2 assistentes, desde que não excedam os 10 E 2 assistentes, desde que não excedam os 10 E 2 assistentes, desde que não excedam os 10 E 2 assistentes, desde que não excedam os 10 
elementos por equipa.elementos por equipa.elementos por equipa.elementos por equipa.

O preO preO preO preçççço inclui:o inclui:o inclui:o inclui:

Churrasco e caldo verde Churrasco e caldo verde Churrasco e caldo verde Churrasco e caldo verde àààà meiameiameiameia----noite noite noite noite 

UtilizaUtilizaUtilizaUtilizaçççção da carenagem  Fão da carenagem  Fão da carenagem  Fão da carenagem  Fóóóórmula K obrigatrmula K obrigatrmula K obrigatrmula K obrigatóóóóriariariaria







Por ultimo em nome 
da equipa do 
EUROINDY,  e em 
meu nome pessoal
Desejo a todos um 

Bom Natal e um

Ano Novo 

Com tudo de 
bom!

Boas Festas


