PROGRAMA PONTOS
“POLE POSITION”
Regulamento
1 – O programa de pontos “Pole Position” tem por finalidade conceder ao
ganhador uma vaga na Scuderia GP, equipe do Grande Prêmio nas 500 Milhas
de Kart, a ser realizado no kartódromo Granja Viana no em dezembro de 2019.
2 – O programa consiste no acúmulo de pontos com as inscrições nos
campeonatos THR e COPA GP DE KART e terminará na última etapa da COPA
GP DE KART, além de eventuais eventos previamente informados e outras
hipóteses aqui previstas.
3 – A sistemática dos pontos respeitará a seguinte tabela:
THR
Inscrição do
campeonato
Participação das
etapas
Participação em
eventos**
Indicação de
novos pilotos ***

150 pontos

COPA GP DE
KART
150 pontos

AMBOS
600 pontos

100 pontos*

100 pontos

400 pontos

50 pontos

50 pontos

200 pontos

25 pontos

25 pontos

100 pontos

* Pontuação valida, tanto para as etapas do THR KART quanto para as etapas do THR WEEK.
** Os eventos onde o piloto receberá pontos pela participação serão informados pela organização
de cada campeonato para todos os pilotos participantes.
*** Os pilotos indicados deverão se inscrever formalmente pagando a taxa de inscrição de cada
campeonato, não sendo admitida, para acúmulo de pontos, a indicação de pilotos do próprio
campeonato para o outro campeonato.

4 – O piloto que for ou se tornar assinante GRANDE PREMIUM, permanecendo
até o dia 1º de outubro de 2019, receberá 20 (vinte) pontos extras.
5 – A apuração dos pontos acumulados de cada piloto será realizada dois dias
úteis após a última etapa da COPA GP DE KART, a ser realizada em

novembro/2019, sendo que a divulgação ocorrerá em data e local previamente
indicados pela organização de ambos os campeonatos.
6 – Os pontos não serão cumulativos para os anos subsequentes, ou seja, os
pontos acumulados neste ano somente serão computados para a vaga das 500
Milhas de Kart do respectivo ano.
7 – Caso haja empate entre dois ou mais pilotos, a vaga na Scuderia GP será
definida por sorteio em data e local previamente indicados pela organização de
ambos os campeonatos.
8 – A participação do piloto vencedor dependerá de aprovação do KGV –
Kartódromo Granja Viana –, organizador oficial das 500 Milhas de Kart.
9 – Todos os pilotos inscritos nesse programa atestam que estão cientes e
concordam com o presente regulamento.
10 – As regras aqui contidas somente poderão ser alteradas pela organização
de ambos os campeonatos em casos extremos e na hipótese de algum fato novo
e superveniente que impeça a definição exata do vencedor.
11 – Quaisquer dúvidas ou impasses que não estiverem previstos nesse
Regulamento serão resolvidos pela organização de ambos os campeonatos.
12 – A organização THR e COPA GP DE KART prima pela segurança. O
programa de pontos “Pole Position” está sendo realizado em parceria dos
referidos campeonatos de kart para os pilotos que são APAIXONADOS pelo
esporte e buscam ter uma oportunidade de correrem com pilotos profissionais.
13 – Outras informações sobre os campeonatos e o programa “Pole Position”,
podem
ser
obtidos
nos
sites
www.thrkart.com.br,
https://www.grandepremio.com.br/copa-grande-premio-kart,
pela
fanpage
www.facebook.com/thrkart
ou
pelos
e-mails
thrkart@gmail.com
e
copagp@grandepremio.com.br.
14 – A cópia não autorizada deste regulamento estará sujeita às sanções civis e
criminais.

