1 – Do uso da pista do Kartódromo
1.1 – Para ter direito ao uso da pista do Kartódromo e de suas dependências o
piloto deve estar associado à AKRL ou pagar a taxa de diária de uso de pista
avulsa.
1.2 – No uso da pista todos os pilotos devem respeitar os horários préestabelecidos para cada categoria se assim houver.
1.2.1 – Os diretores desportivos tem autonomia para alterar os horários préestabelecidos em dias que se fizer necessário.
1.3 – O usuário da pista deve seguir as regras de velocidade nas áreas de boxes,
sob o risco de penalidade a ser definida pela direção desportiva da AKRL.
1.4 – O usuário deve estar com o equipamento de segurança completo para
utilizar a pista, sendo composto por:
- Capacete
- Macacão
- Luvas
- Sapatilha ou sapato apropriado
Se o mesmo não apresentar o equipamento apropriado sua entrada na pista não
será permitida.
1.5 – O piloto deve durante sua prática na pista zelar pela sua segurança e dos
outros usuários, obedecendo as tangências de curvas e abrindo espaço e
sinalizando para outros pilotos que estejam mais rápidos.
1.5.1 – O piloto que venha a causar acidentes por falta de precaução ou
propositalmente estará sujeito à penalidades a serem definidas pela direção
desportiva da AKRL.
1.6 – Não é permitido aos pilotos, o consumo, por menor que seja de bebida
alcoólica durante sua prática esportiva.
1.7 – Kart avariado, com vazamentos, escapamento fora dos parâmetros
aceitáveis (acima de 100 db) ou falta de peças que comprometam a segurança
dos pilotos serão impedidos de entrar na pista.
1.8 – O abastecimento dos Karts não poderá, em hipótese alguma, ser feito na
pista ou pista de rolagem, sob pena de suspensão ao piloto e ao mecânico, por
oferecer risco de incêndio além de deterioração do asfalto.
2 – Do uso das dependências do Kartódromo
2.1 – O piloto associado que estiver com atraso de mais de 3 meses com sua
mensalidade perante à AKRL será automaticamente descredenciado, perdendo
o direito de uso do Kartódromo, inclusive de box, conforme descrito no contrato
de boxe e no contrato de associação à AKRL.
2.2 – Pilotos não associados à AKRL devem pagar a taxa de uso de pista avulsa
com antecedência e apresentar o comprovante de pagamento na secretaria para
ter direito ao uso do Kartódromo.
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2.3 – Todos os usuários devem zelar pelo uso correto de todas as áreas, limpeza
e segurança do recinto.
2.3.1 – Os usuários fumantes devem destinar bitucas de cigarro ao Lixo,
mantendo o ambiente limpo.
2.4 – A carga e descarga de Karts e materiais devem ser feita somente na área
destinada a este fim.
2.5 – Não é permitida a entrada de carros e carretas nas áreas de boxes nos fins
de semana e feriados, salvo nos horários de funcionamento do Kart indoor.
2.6 – O local destinado à lavagem de Karts deve ser usado somente para este fim,
sem a possibilidade de uso para outras finalidades.
2.6.1 – É responsabilidade de quem usar o lavador o deixar limpo, de torneiras
fechadas e próprias para o uso de outras pessoas.
2.7 – Todos os usuários devem cumprir rigorosamente com os compromissos
firmados no contrato de associação para ter direito ao uso do Kartódromo, sob
pena de desfiliação da AKRL.
3 – Das obrigações dos associados
3.1 –Os novos associados, assim como pilotos iniciantes, devem procurar por um
membro da diretoria para obter instruções sobre a prática do esporte.
3.2 – Todos os Karts de pilotos associados devem estar com seu adesivo de
número de cadastro da AKRL afixado na gravata do Kart.
3.3 – O piloto associado está submetido a todos os parágrafos abordados nos
itens 1 e 2
4 – Das obrigações dos associados com Box
4.1 – O associado com Box deve cumprir rigorosamente com os compromissos
firmados no contrato de Box, sob pena de perda dos direitos sobre o mesmo.
4.2 – O associado deve colaborar com a economia de água e luz, apagando a luz
de seu box quando a mesma não for necessária e fechando bem as torneiras.
5 – Dos mecânicos parceiros da AKRL
5.1 – Os mecânicos com Box, devem obedecer ao contrato de Box rigorosamente
sob pena de perda dos direitos sobre o mesmo.
5.2 – Os mecânicos não devem usar equipamentos da AKRL em benefício
próprio.
5.3 - Os mecânicos devem colaborar com a economia de água e luz, apagando a
luz de seu Box quando a mesma não for necessária e fechando bem as torneiras.
5.4 – Os mecânicos devem ter em seu Box um extintor de 6Kg de pó químico.
5.5 – É terminantemente proibido fumar dentro dos boxes sob pena de perda
dos direitos sobre o mesmo.
5.6 – Os mecânicos parceiros da AKRL deverão informar a diretoria sobre novos
pilotos para serem instruídos.
5.7 – O mecânico associado está submetido a todos os parágrafos abordados nos
itens 1 e 2
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