
Data: 21 Maio 2022, Sábado (as equipas deverão estar presentas no Kartódromo às 15:00)  
 
Programa:  15:00h – Chegada das equipas às instalações KIP (Herdade de Algeruz 2950-051 Palmela) 
  15:30h – Treinos cronometrados 
  15:45h – Corrida com a duração de 50 minutos 
 
Estrutura da prova: Karts 270cc. / Treinos Livres 15 minutos + Corrida 50 minutos / Equipas de 1 
ou 2 elementos / 

 / mínimo de 
equipas inscritas: 15 / máximo de equipas inscritas: 30 
 
Valores da inscrição:  Equipas sócios: c/ 1 elemento- 50,00€ - c/ 2 elementos - 42,00€ 
   Equipas mista: c/ 2 elementos (um sócio e um não sócio) - 53,00€ 
   Equipas não sócios: c/ 1 ou 2 elementos - 63,00€  
 
Inscrições: 

 ou tutores legais. 
 
Equipamento aconselhado: 

 / 

 Na vertente «amadora» o Karting é um desporto apaixonante praticamente isento de riscos, onde o prazer da 
condução «rente» ao chão e a capacidade de curvar com segurança a «altas» velocidades, aliam-se à luta das 
equipas em pista pelos melhores tempos e pela melhor classificação. 

O Kartódromo Internacional de Palmela conta com uma pista com 1.270 metros de perímetro e uma 
largura constante de 10 metros, características estas que fazem deste circuito um dos mais carismáticos, inte-
ressantes e rápidos do país. 

Aberta a todos os níveis de condução, de “rookies” a “profissionais”, esta prova de resistência vai realizar-se já no 
próximo mês de Maio e irá proporcionar aos participantes excelentes momentos de convívio e emoção. 

Com um ou dois pilotos, constituam as vossas equipas e venham acelerar connosco … a data e a hora já estão 
marcadas: 21 de Maio de 2022 pelas 15:00h. 

Prova Karting - KIP Palmela 

Clube PT zona centro sul 213194750 zcs@clubept.pt 

Noticias também no Facebook: http://facebook.com/cptcentrosul/ 

 

Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt 

mailto:zcs@clubept.pt


 

 

    

POVA KARTING CLUBE PT 

Ficha Inscrição 

 

 I – EQUIPA  

  

 NOME: ______________________________________________________________________________ 
 
 

 II – IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
 1 - NOME: __________________________________________ Nº COLABORADOR : _______________ 
 
 SÓCIO CPT:  SIM             NÃO              EMPRESA: _______________________________________________ 
 
 EMAIL: ______________________________________________TEL: ___________________________ 

 
 2 - NOME: __________________________________________ Nº COLABORADOR: _______________ 
 
 SÓCIO CPT:  SIM            NÃO            EMPRESA: _______________________________________________ 
 

 EMAIL: ______________________________________________TEL: ___________________________ 
 

 

 III - MODO DE PAGAMENTO 

 CHEQUE:                          

 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:    
                

 IBAN: PT50 0035 0278 00023438930 92 
 
 OBS: Os pagamentos devem ser efectuados no Clube PT ZCS. Se o fizer por transferência bancaria é necessário 
 enviar cópia do comprovativo para o Clube, via Email. 
 
 
 
 

                                                                                                 Assinatura 
      
 
                                   
 
 

 Data   ………./………./……….                                                ………………………….………..………………………….. 
 

 

 INSCRIÇÕES 

 CLUBE PORTUGAL TELECOM ZCS: Tel.:  -  zcs@clubept.pt 
 

 

 INFORMAÇÕES / LOGISTICA 

  

mailto:zcs@clubept.pt

