
TROFÉU ACADEMIA DE KARTING DA CIK-FIA 2010 
 

Organiza a CIK-FIA em 2010 o Troféu Academia de Karting da CIK-FIA, que se trata de uma 
fórmula de “baixo custo” como um bom início para corridas de karting internacionais, com 
Karts (chassis Parolin e motor FIM) disponibilizados de forma gratuita e atribuídos por 
sorteio no sistema “Chegue & Conduza“. 
 
Este Troféu disputa-se em três eventos, cada um deles concentrado em apenas 3 dias 
compreendendo inclusivamente um programa educativo, sendo o seu calendário de provas, 
o seguinte:    

23-25 Julho                            Wackersdorf (Alemanha) 
27-29 Agosto                                                                               Alcañiz (Espanha) 
01-03 Outubro                       Val d’Argenton (França) 

 
A FPAK irá seleccionar de entre os seus licenciados, um piloto de acordo com o regulamento 
do grupo alvo – pilotos com a idade mínima de 13 anos (ou que a completem no corrente 
ano) e no máximo de 15 anos (desde que não completem os 16 anos antes de 31 de 
Dezembro de 2010) – que seja titular de uma licença internacional de karting de grau C, sob 
reserva de ter já participado em no mínimo seis provas nacionais de karting ou em três 
provas inscritas no Calendário Desportivo Internacional e que apresente a sua candidatura. 
 
A candidatura deverá ser apresentada pelos interessados junto da FPAK até 22 de Abril de 
2010, através do preenchimento e entrega do formulário disponível no site oficial da FPAK 
(www.fpak.pt) só podendo ser aceites candidaturas de pilotos que cumpram os requisitos 
acima referidos. 
 
A selecção do piloto a designar pela FPAK será feita de acordo com a melhor classificação 
obtida na corrida Final de entre todos os candidatos aceites, que se inscrevam e participem 
no 22º Circuito de Braga a disputar em 25 de Abril próximo na categoria Júnior (Júnior 2007 
e KF3). 
 
No caso de o candidato melhor classificado não aceitar tal designação, será seleccionado o 
candidato 2º melhor classificado e assim sucessivamente.  
 
 
 
Comunicado 026/2010-FPAK 
LISBOA, 15 de Abril de 2010 
 


