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Este troféu irá conter 2 categorias distintas.

Categoria K Escola

Categoria K EK4



Categoria K EscolaCategoria K EscolaCategoria K EscolaCategoria K Escola

Em 2010 iremos continuar a oferecer a possibilidades de os mais 
novos se iniciarem no karting.

Ponha o seu filho(a) a participar numa das categorias mais 
interessantes que pode encontrar no nosso país! Karts com enorme 
fiabilidade e praticamente isentos de manutenção. 

O retorno mediático é garantido!

6 CORRIDAS | 2 KARTÓDROMOS | KART PARA TREINOS | FORMAÇÃO |  MANUTENÇÃO

900,00 €
IVA inc.

Idade: 6 aos 12 anos

As inscrições já estão abertas, não perca a oportunidade de 
participar nesta prova!

Clic na imagem e inscreva-se já!

O Regulamento também já está disponível.
Clic aqui para consultar



Categoria aberta a Chassis livre e motor Honda EK4, particulares e 
de aluguer.

A categoria ideal para aqueles que pretendem emoções fortes e 
muita adrenalina. Para pilotos experientes com espírito competitivo e 
ganhador. 

InscriInscriInscriInscriçççção nas 6 provas kart particular ão nas 6 provas kart particular ão nas 6 provas kart particular ão nas 6 provas kart particular ---- 600600600600€€€€
InscriInscriInscriInscriçççção nas 6 provas com kart alugado ão nas 6 provas com kart alugado ão nas 6 provas com kart alugado ão nas 6 provas com kart alugado ---- 1200120012001200€€€€

Inclui: ArrecadaInclui: ArrecadaInclui: ArrecadaInclui: Arrecadaçççção ão ão ão uso da pista Euroindy, sempre que disponsempre que disponsempre que disponsempre que disponíííível,vel,vel,vel,
Participação nas 6 Provas, 2 no Euroindy e 4 fora, Gasolina nas 

provas e publicidade no Kartódromo Euroindy durante o ano 2010.

Não incluiNão incluiNão incluiNão inclui: Gasolina para treinos particulares, transporte para 
treinos e provas fora do Euroindy, aluguer das pistas fora do Euroindy 
para treinos particulares, manutenção e pneus

 

A partir de

600,00 €
IVA inc.

Categoria K EK4Categoria K EK4Categoria K EK4Categoria K EK4



As inscrições já estão abertas, não perca a oportunidade de 
participar neste troféu.

Clic na imagem e inscreva-se já!

O Regulamento também já está disponível.
Clic aqui para consultar

InscriInscriInscriInscriçççções e Regulamentoões e Regulamentoões e Regulamentoões e Regulamento



• 1ª Prova - 10 de Abril - Abertura

• Euroindy Kartódromo da Batalha

• 2ª Prova – 8 de Maio

• SAKI Karting – Kartódromo Internacional Stº André

• 3ª Prova – 26 de Junho

• Euroindy

• 4ª Prova – 11 de Setembro

• Euroindy

• 5ª Prova – 16 de Outubro

• Euroindy

• 6ª Prova – 27 de Novembro - Encerramento

• Euroindy Kartódromo da Batalha

CalendCalendCalendCalendááááriorioriorio


