
   Programa detalhado Euroindy/2013 

  
• 2 Troféus   
• 5 categorias e classificações distintas 
• Troféu de Inverno 2 provas  
• Troféu Honda Kartshopping.com de 5 provas  

  

Todas as provas individuais terão: 

• 10 minutos de treinos  
• 3 mangas de 15 voltas  

  

Categoria Escola Euroindy  

          regime de aluguer 

• 600€+IVA / época  

• 100€+IVA / por prova 

Inclui:  inscrições nas provas, 

arrecadação e uso da pista 

mediante disponibilidade. 

Não inclui:  gasolina, pneus e 

assistência técnica. 

 

 
 

  

Categoria Júnior 

regime de aluguer 

• 700€+IVA/época 

• 120€+IVA/prova 

Inclui:  inscrições nas provas, 

arrecadação e uso da pista 

mediante disponibilidade. 

Não inclui:  gasolina, pneus e 

assistência técnica. 

    

Categoria EK1 

karts particulares 

(ver inscrições abaixo)    

Temos karts usados completos 

para venda (todos revistos), 

prontos a correr por apenas, 

1200€+IVA 

    

Continua    



Categoria EK4  

regime de aluguer 

(karts particulares, ver 

inscrições abaixo)    

• 900€ +IVA/troféu 

• 200€+IVA/prova 

Alugado a um piloto ou a uma 

equipa, podendo apenas participar 

um piloto por prova.  

Inclui:  inscrições nas provas, 

arrecadação e uso da pista 

mediante disponibilidade. 

Não inclui: gasolina, pneus e 

assistência técnica. 

    

Categoria ProX012 

Troféu Individual com a frota de 

aluguer 270cc 

• 50€+IVA/prova 

Nota: Os karts apenas estarão 

disponíveis para as provas e serão 

entregues por sorteio. 

Inclui:  gasolina, pneus e 

assistência técnica.   

Nota: Esta categoria faz parte do 

Troféu Honda e rege-se pelo 

mesmo horário e regulamento  

    

Consulte-nos para: 

Treinos: karts a 2T de várias 

categorias com motor Rotax. 

Acompanhados por técnicos do 

Euroindy, em várias pistas. 

 Preços acessíveis  
    

Karts Particulares 

• 50€/prova 

      Arrecadação e uso de pista mediante disponibilidade 

• 250€/ano.   

  

Provas de Resistência 



  

 

Troféu de resistência 

• 5 Provas  

• Equipas de 1 a 2 pilotos  

• 10 - Minutos de treinos 

• 2 - Horas de Prova, em 2 

mangas de 1 hora com 

uma troca entre mangas.  

• - Haverá troca de karts 

• - Inversão da grelha e pista 

invertida 

• - Peso mínimo 210kg 

• - Preço por equipa 105€, 

IVA incluído. 

 

    

24 Horas Euroindy 2013 

31 de Maio, 1 e 2 de Junho 

        Equipas 

• 6 a 10 pilotos 

Karts 

• Euroindy PROX012 270cc 

Preço 

• 850€+IVA 

 
  


