MINI-Z ENDURANCE SERIES 2014 – SÃO PAULO - BRASIL
Será realizada na data 23/11/2014 a primeira prova de enduro por equipe aberto para
todos os pilotos de Mini-Z com o objetivo maior de confraternização e a divulgação desta escala de
automodelismo rádio controlado.
A prova será realizada na pista do Galpas situada na Avenida Bosque da Saúde, 965 Saúde – SP
A competição será em uma única categoria onde todas as equipes estarão
simultaneamente na pista.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO
-

Treino livre: a partir das 9:00 hrs 12:00 hrs e das 14:00 as 18:00 hrs
Será permitido no máximo 6 pilotos na pista
Para efeito de organização, será fixado um quadro para o piloto solicitar a entrada na pista.
A vaga na pista será preenchida segundo a ordem da tabela assim que um piloto sair da
pista.
A posição do piloto na posição de pilotagem será livre

DOMINGO

1 - Revisão do cadastro dos pilotos: 8:30 hrs
-

Sorteio das posições no Grid de largada para a 1ª e 2ª bateria

2 – 1ª Bateria classificatória
-

-

Das 09:00 hrs as 9:31 hrs (31 minutos) sendo dividido em 4 rodadas (Q1, Q2, Q3 e Q4) de
5 minutos e intervalo entre as baterias de 3 minutos cada. Estimativa de voltas de até 25
voltas e com no máximo 6 pilotos na pista
Posição de pilotagem conforme sorteio
Previsão dos horários das baterias
1.
2.
3.
4.

Q1: 09:00 hrs
Q2: 09:08 hrs
Q3: 09:16 hrs
Q4: 09:24 hrs

3 – 2ª Bateria classificatória
-

-

Das 10:00 hrs as 10:31 hrs (31 minutos) sendo dividido em 4 rodadas (Q1, Q2, Q3 e Q4)
de 5 minutos e intervalo entre as baterias de 3 minutos cada. Estimativa de voltas de até
25 voltas e com no máximo 6 pilotos na pista
Posição de pilotagem conforme sorteio
Previsão dos horários das baterias
1.
2.
3.
4.

Q1: 10:00 hrs
Q2: 10:08 hrs
Q3: 10:16 hrs
Q4: 10:24 hrs

-
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4 - Briefing
-

10:45 hrs Divulgação da formação das equipes e briefing para dúvidas que surgirem
As equipes serão dividas por cabeça de chave com o melhor tempo e mesclando com o
tempo inverso dos demais pilotos
Distribuição de senha para acesso remoto para o chefe de equipe
Sorteio das posições das equipes na posição de pilotagem
Etiquetagem dos carros por equipe
Momento de fotos
Eleição em voto secreto da melhor réplica em escala

5 - Almoço de confraternização: 11:30 as 12:30 hrs
6-

Warm up: 13:00 as 13:30 (30 minutos)
-

Permitido a todas as equipes já em posição correta de pilotagem na pista
A entrada na pista será facultativa neste evento
A ordem de entrada na pista será de livre escolha pela equipe

7 - Prova de Endurance: 14:00 hrs as 16:00 hrs (2 horas)
- Previsão de 600 voltas
- Locução parcial das posições a cada 10 minutos
- Cada equipe definirá a sua estratégia de corrida.
- A formação do grid de largada será na sequência dos melhores tempos por equipe.
- Cada entrada de piloto deverá permanecer pelo menos 8 minutos na pista exceto em caso
de quebras.
- Bateria sem carga não é considerada quebra em tempo de pista abaixo de 8 minutos
- O sistema LCB estará gerenciando individualmente o tempo de cada piloto na pista onde
haverá um indicador autorizando a troca de piloto

8 - Entrega de prêmios e sorteios
-

16:15 hrs
Troféu a todas as equipes com a classificação de acordo com a classificação geral
Medalha de participação a todos os pilotos
Medalha para o piloto com a volta mais rápida
Medalha para o piloto com o maior número de voltas
Medalha para o piloto com a melhor média
Medalha para a réplica mais perfeita

9 – Corrida de despedida - Simulando Campeonato Brasileiro
-

No final do evento será realizada uma prova de 20 voltas com até 12 pilotos
Pelo menos um representante de cada cidade se fará presente
A ordem de largada será conforme o tempo da bateria classificatória
A previsão de prova será de ser completada as 20 voltas em 5 minutos.
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INSCRIÇÃO
RESERVA DE VAGAS

Como estamos com o número limitado de vagas, favor antecipar as reservas enviando para
lapcounterbrasil@gmail.com as seguintes informações:
Nome:
Clube:
Cidade:
Telefone:
E-mail:
Transponders:

Estado:

Necessidade de hotel e dias de permanência
TAXA
R$ 40,00 por piloto
As reservas serão mantidas até o dia 01 de Novembro de 2014
A efetivação da inscrição será após a confirmação do pagamento com cartão de crédito ou boleto
através do mercadopago www.mercadopago.com.br para a conta: vendas@micropreto.com.br no
prazo de 21 dias antes do evento (até 01 de Novembro de 2014)
Todos pilotos / Equipes inscritos poderão participar dos treinos de simulação do enduro com de 20
minutos nas seguintes datas
27/09/2014 a partir das 14:00 hrs com previsão de início da simulação as 16:00 hrs
11/10/2015 a partir das 14:00 hrs com previsão de início da simulação as 16:00 hrs
08/11/2014 a partir das 14:00 hrs com previsão de início da simulação as 16:00 hrs
REGULAMENTO
EQUIPES
Nr máximo de equipes: 6
Nr máximo de pilotos por equipe: 4
Limite de pilotos: 24
CHASSI
- Todos liberados exceto Fórmula 1 e pan car com peso mínimo de 160 gramas
CARROCERIA
- Todas liberadas exceto bolhas de lexan
MOTOR
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- PN-70
- Todos os motores deverão passar no dinamômetro e contador de giros e deverão estar
dentro do limite de 10% da média geral.
- Qualquer motor fora da especificação será solicitado a troca do mesmo.
- Será permitido o uso de aditivos no motor
PNEUS
-

Será permitido qualquer tipo de pneu dentro do limite da bolha
O uso de “glub” não será permitido
Não será permitida a entrada de pneus que não passarem no “teste do papel” que consiste
em acelerar o carro em um papel em branco e não deixar qualquer tipo de resíduo ou
marca líquida

BATERIA
- Será permitido somente o uso de baterias NiMh
CONSIDERAÇÕES FINAIS
-

No final de cada sessão serão impressos os resultados e fixados no quadro.
Serão enviados individualmente por e-mail todos os resultados volta a volta de todos os
eventos da competição caso a internet esteja ativa no momento da prova
Caso um piloto ou equipe queira o resultado impresso, será cobrado um valor simbólico de
R$ 1,00.

-

Equipamentos adicionais

-

Aconselhamos cada equipe ter o seu dispositivo móvel para acesso remoto ao sistema de
cronometragem para acompanhamento do tempo, aviso de liberação de troca de piloto e
zerar voltas acumuladas do piloto

-

Pilotos que tiverem acesso ao e-mail receberão os e-mails volta a volta após o término de
cada sessão que participar caso a internet estiver ativa

- Não haverá gandulas. O próprio piloto será responsável em recolocar o carro na pista exceto em
casos extremos será dada a bandeira amarela onde não será permitido as ultrapassagens.
- Os pilotos deverão estar obrigatoriamente pilotando em suas posições de pilotagem.
-

Troca de pilotos: O piloto que estiver correndo deverá parar o carro em frente da posição
demarca no piso e o piloto que estiver entrando somente colocar o carro na mesma
posição após o piloto anterior retirar o carro da pista
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PATROCINADORES OFICIAIS
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