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1. Introdução 

Esta prova denominada CRK – Campeonato Resistência Karting 2021, será realizada no 

Kartódromo da Batalha, situado na Estrada de Dª Maria I nº 783 – Batalha, a “céu aberto” 

respeitando todas as regras e recomendações efetuadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), 

e contará apenas com o pessoal indispensável para a realização da mesma ( Directores, 

Comissários, Mecânicos etc) e apenas os participantes. 

2. Entrada e Saída 

As instalações contarão apenas com uma entrada e uma saída. Estas estarão devidamente 

assinaladas e com marcações (setas) no pavimento, de modo a indicar o sentido das 

movimentações, evitando assim ao máximo que os participantes se cruzem. 

A entrada do edifício será feita pela rampa do lado sul (Fig. 1) e a saída será feita pela 

porta principal (Fig. 2) das instalações. 

Para entrar no edifício deverão desinfetar as mãos nos dispensadores de álcool gel que se 

encontram á disposição na entrada. O uso de máscara é obrigatório, em todos os espaços 

e sempre que não esteja a participar como piloto. 
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3.  Casas de banho – WC 

A lotação máxima das casas de banho é de duas pessoas, sendo o uso de máscara 

obrigatório. 

4. Balneários 

Os balneários encontram-se encerrados, quer para a troca de roupa que para duches. 

5. Documentação | Pulseiras 

Apenas um participante poderá permanecer no secretariado. No caso de se verificar a 

presença de mais do que um concorrente para serem atendidos, deverão manter-se em fila 

guardando a distância de segurança recomendada pela DGS. 



O preenchimento da documentação (inscrição) e o pagamento deverão ser efetuados pelos 

chefes de equipa. Posteriormente os pilotos individualmente devem dirigir-se ao 

secretariado (seguindo as regras acima descritas), para assinar o Código de Conduta / 

Termo de Responsabilidade e para que lhe seja colocada a pulseira de identificação. A 

pulseira é intransmissível e não poderá ser retirada em momento algum durante o 

desenrolar da prova. 

6. Briefing 

O briefing será efetuado na reta da meta e todos os participantes terão de respeitar o 

distanciamento social. O uso de máscara é obrigatório. 

7. Boxes 

A permanência na boxe será limitada a quatro elementos por equipa, sendo o controlo 

efetuado pelo comissário de boxe. O uso de máscara é obrigatório. 

8.  Troca de pilotos 

Todos os pilotos e assistentes deverão estar devidamente equipados com fato e luvas. Os 

pesos e lubrificantes de corrente deverão ser manuseados pelos participantes devidamente 

equipados. Obrigatório o uso de luvas. 

9. Oficina 

O acesso a oficina será interdito a todos os participantes, exceto quando autorizados pelo 

chefe da oficina. Assim que lhe seja concedida autorização para entrar o representante de 

equipa tem que obrigatoriamente usar luvas e máscara. 

10. Cronometragem 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre o desenrolar da prova (cronometragem, 

aspetos técnicos, desportivos etc.), devem ser colocadas junto da direção da prova, apenas 

por um elemento da equipa, e sempre que possível pelo chefe de equipa. 

11. Bar 

O serviço de bar/restaurante estará encerrado, no entanto haverá uma máquina 

automática de vending ao serviço. 

12. Pódio 



A entrega de prémios será feita no local habitual (1ª andar da oficina ao ar livre), 

respeitando o distanciamento social e agrupando apenas os elementos de cada uma das 

equipas. O uso de máscara é obrigatório. 

13. Higienização e controlo ambiente 

Serão colocados dispensadores de álcool/gel na entrada das instalações e em vários outros 

locais (secretariado, direção de prova). A limpeza e desinfeção das instalações 

nomeadamente as áreas mais utilizadas serão feitas amiúde e com os desinfetantes e 

detergentes adequados. 

14.  Ambulância 

Haverá uma ambulância de serviço durante a realização do evento que estará localizada na 

entrada norte das instalações, (Fig. 3 e 4). 
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