
 
 

TIME ATTACK 
- Normas de boas práticas - 

 
AVISO: Qualquer comportamento que não cumpra com as normas 
apresentadas poderá levar à exclusão do evento.  
 
 

1. Organização: 
A Motorponsor organiza o evento Time Attack – Palmela, no Kartódromo 
Internacional de Palmela. 
 

2. Dinâmica  
a. Sessões de 10 minutos 
b. Resultado final é a melhor volta obtida no dia pelo participante 
c. Em pista rodam 8 carros de cada vez 
d. Horário: devem consultar em www.drivingdays.pt na página do evento 

 
3. Inscrições: 

a. Todas as inscrições devem ser efectuadas em www.drivingdays.pt  
b. Preços: 

i. 5 sessões de 10 minutos – 65,00€  
ii. 1 sessão de 10 minutos – 15,00€  

 
c. Os participantes devem submeter o formulário e escolher o método de 

pagamento 
d. A inscrição só é validada através do pagamento com o envio de um e-

mail de confirmação ao participante 
e. Em caso de partilha da viatura inscrita, devem comprar um condutor 

extra por 10€ 
f. Obrigatório informar a viatura associada à inscrição  
g. Cancelamentos: São aceites até 7 dias antes do evento sempre com 

uma taxa de penalização de 5% do valor.  
h. Inscrições efetuadas no dia do evento têm uma penalização de 20,00€. 

 
4. Participantes: 

a. Só são admitidos condutores maiores de 18 anos, titulares de carta de 
condução 

b. Todos os condutores são obrigados a utilizar capacete 
(preferencialmente fechado/integral) e cinto de segurança  

c. É permitido um acompanhante por carro, maior de 18 anos, que também 
está obrigado a utilizar capacete e cinto de segurança.  
O mesmo está à responsabilidade do condutor 



d. A presença dos condutores no briefing é obrigatória. A pulseira de 
acesso à pista é entregue no briefing 
 

5. Viaturas: 
a. São admitidos automóveis modernos e clássicos 
b. Por motivos de segurança, todas os automóveis devem estar em bom 

estado de conservação e utilização. Caso a organização considere que 
um automóvel não cumpre os requisitos mínimos a inscrição será 
cancelada 

c. É obrigatório o uso de gancho de reboque 
d. É obrigatório colocar o autocolante de acesso à pista conforme 

indicações fornecidas no check in 
e. É obrigatório ter os vidros, capota, tecto de abrir, fechados em pista 
f. A organização não devolverá a inscrição por qualquer problema 

mecânico 
g. O seguro de responsabilidade civil não cobre qualquer dano provocado 

nas viaturas nem nas infraestruturas do circuito 
h. Classes: 

Para atribuição da classe o que é considerado é a tracção do carro, 
independentemente do nível de preparação. 

i. FWD – tracção à frente  
ii. RWD – traccão traseira 
iii. ALW – tracção integral 
iv. Outras – caso exista 10 participantes com viaturas semelhantes 

será criada uma classe 
i. Subclasses  

i. Original – carro completamente de série a nível de todos os 
componentes. 

ii. Modificado – alterações permitidas: 
a. Utilização de pneus semi-slick 
b. Alteração de admissão e escape, braços de 

suspensão  
c. Amortecedores e molas  
d. Sistema de travagem  
e. Reprogramação da ECU  

iii. Competição – carro com arco de segurança (roll cage), baquet, 
cintos e extintor. Modificações e escolha de pneus livres 

j. Viaturas especiais – será admitida a inscrição de outro tipo de viaturas 
como kartcross ou utv’s mediante aprovação da organização, não sendo 
atribuída nenhuma classe.  

k. Prémios – será oferecida a inscrição, ao participante que obtiver a 
melhor volta em cada uma das classes.  
 

6. Comportamentos em pista: 
a. São permitidas derrapagens controladas 
b. É proibido sair do carro em pista, apenas mediante indicação dos 

comissários 



c. É obrigatório cumprir com todas as indicações dos comissários. As suas 
ordens são soberanas 

d. É proibido fazer “zig zag” em pista, mesmo que seja para aquecer os 
pneus 

e. Manobra de ultrapassagem: Carro alcançado é carro ultrapassado. O 
mais lento mantém a sua linha e o mais rápido passa pela esquerda ou 
pela direita 

f. É proibido circular em ritmo lento nem que seja para arrefecer o carro 
g. É proibido pisar a linha branca de saída das boxes 
h. Bandeiras:  

-- VERDE – Pista livre. Fim de perigo. 
-- AMARELA – Perigo em pista. Reduzir velocidade. Proibido 
ultrapassar. 
-- VERMELHA – Perigo grave. Reduzir velocidade. Proibido 
ultrapassar. Entrada nas boxes. 
-- PRETA E BRANCA – Advertência para condução incorrecta.  
-- PRETA – Condução incorrecta. Expulsão do evento. Entrada 
nas boxes. 
-- AMARELA ÀS RISCAS VERMELHAS – Pista escorregadia. 
Precaução.  
__ BRANCA – Carro lento em pista. 
-- AZUL – Facilitar ultrapassagem. 
XADREZ – Final de sessão. Entrada nas boxes. 
 

7. Exclusões 
a. É motivo de exclusão:  

i. Qualquer incumprimento das normas apresentadas sem 
qualquer tipo de devolução monetária  

ii. Desrespeito aos comissários ou organização  
 

8. Outros 
a. Todos os casos não previstos neste regulamento, assim como todas as 

eventuais dúvidas originadas pela sua interpretação, serão analisados 
e decididos pela organização 

b. A organização não se responsabiliza por eventuais interrupções em 
pista originadas por motivos alheios como avarias, acidentes, etc.  

 
 


