
 

Regulamento 

Curso Presencial da Academia de Kart 

Quem é Cris%ano Morgado: 

O Padrinho da Academia de Kart do ATCM, o Cris=ano Morgado, deu os primeiros 
passos na sua formação como Condutor de Compe=ção, nas pistas do Automóvel 
& Touring Clube de Moçambique (ATCM), membro da FIA. Foi cinco vezes Campeão 
Mundial de Kar=ng, na motorização ROTAX. O ATCM orgulha-se de ter visto nascer, 
na sua pista, este campeão mundial, de elevados méritos despor=vos. 

E o que faz a nossa patrocinadora, a Blutech: 

O nosso sponsor (patrocinador) é uma empresa ligada à venda de consumíveis 
ligados ao automobilismo, comercializando oleos das marcas FUCHS, baterias da 
marca WILLARD, filtros MAHLE, e ainda consumíveis variados daa marca WYNN´S. 
Apostam no automobilismo, com duas equipe de compe=ção na série PicantoCup, 
sendo uma das principais incen=vadoras de jovens talentos do automobilismo de 
compe=ção. 

A. Quais são os pré-requisitos para par%cipar na Academia de Kart: 

1. Querer, de facto, aprender a correr, controlar e compe=r em eventos de kart; 



2. Estar disposto se comprometer em balancear a vida de estudante, ac=vidade 
principal, com a componente despor=va, como ac=vidade secundária; 

3. Se comprometer a colocar em prá=ca as orientações dos instrutores. 

B. Como vai funcionar o curso: 

1. São 4 módulos com duração de dois finais de semana; 

2. As 3 primeiras aulas serão no complexo da Academia de Kar=ng, sendo a úl=ma 
aula no Kartódromo principal, usando a configuração da pista a ser u=lizada na 
prova do CKA - Campeonato Kar=ng ATCM que vier a ocorrer proximamente à 
aula. 

3. Haverá sempre uma componente teórica, onde serão ministrados os conteúdos 
basilares de segurança e compe=ção de automobilismo e kar=ng; 

4. As datas e horários das aulas estão dispostos em nosso formulário de inscrição 

5. Além das aulas teremos um campeonato que se dará com os inscritos da turma. 
Esse campeonato terá mesma duração do módulo. 

C. O que teremos em cada Módulo: 

1. O primeiro módulo, começa com a componente teórica, onde serão 
ministrados conteúdos para estabelecer a comunicação entre condutor e 
oficiais de prova, por meio de bandeiras; Segue-se uma aula prá=ca, onde, 
devidamente equipados, os instrumentos serão expostos ao ambiente do kart, 
com sessões de treino de controlo do kart, obedecendo as indicações de 
aceleragem e travagem do kart, sempre agarrados por um cabo ou =rante, de 
forma a controlar o kart. 

2. No segundo módulo, ensina-se adicionais meios de segurança para ambiente 
de corrida, assim como se introduz algumas matérias de conteúdo de 
compe=ção. Na componente prá=ca, os instrumentos que es=verem mais 
familiarizados com o controlo do kart, serão largados do sistema de controlo 
por cabos ou =rante; 

3. O Terceiro módulo teórico, começa com a introdução aos meios afinação e set-
up do kart, aliando a eficiência à melhor segurança do Piloto, Intervenientes em 
prova e do próprio Kart; na componente prá=ca, será consolidado o controlo do 
kart sem restrições de sistema de cabo ou =rante. 



4. No úl=mo módulo, será priorizado o que serão estratégias de corrida, posição 
em pista e adicionais meios de afinação do Kart. Na componente prá=ca, os 
instrumentos irão experimentar um verdadeiro kartódromo com todos os 
requisitos de compe=ção. 

D. Como me devo comportar: 

1. Respeitar o proximo é uma regra basilar de qualquer desporto; 

2. Estou aqui para me diver=r, compe=ndo. Mas primeiro tenho de aprender; 

3. Quero ser melhor condutor, mas não irei passar por cima dos direitos de outros, 
para o conseguir; 

4. Jus=ça despor=va e fair play, são regras essenciais; 

5. Qualquer =po de descriminação, bullying ou ataque a outros, será totalmente 
inaceitável. 

E. Custos e o que tenho direito 

1. O custo de par=cipação na Academia de Kart é de MZM 12.000,00 (doze mil 
me=cais), que deverão ser pagos no momento da inscrição; Só será considerado 
aceite no curso da Academia de Kart quem =ver pago a integridade do 
montante; 

2. O ATCM, por deliberação da Direcção, poderá oferecer o curso a Instruendos 
carenciados, que sejam sinalizados como “talentos de automobilismo” através 
das várias campanhas de talent hun)ng promovidos pelo ATCM enquanto 
autoridade despor=va nacional da FIA em Moçambique; 

3. O ATCM entregará a cada instrumento, uma cópia dos manuais de formação, 
referentes aos 4 módulos teóricos; 

4. O ATCM disponibilizará, equipamento de segurança, devidamente desinfectado, 
composto por Fato de instrução, Capacete, luvas. O uso dos capacetes deverá 
ser feito com a prévia u=lização de uma touca, disponibilizada pelo ATCM, sem 
custos adicionais; 

5. O ATCM disponibilizará um Kart apropriado à idade e dimensões do Instruendo,  
com os devidos consumíveis (gasolinas, oleos, pneus e etc), sem custos 
adicionais para o instruendo; Poderá haver alguma limitação de acesso aos 
Karts, em virtude de eventuais danos ou desgastes que não possam ser 



reparados em tempo ú=l. No entanto, serão sempre respeitadas o tempo de 
u=lização do Kart de forma equita=va, por cada Instruendo. 

F. E o que acontece no fim do curso 

1. Para além de um cer=ficado de conclusão do curso, se o instruendo concluir o 
curso com ap=dão, terá ainda a possibilidade de obtenção de uma Licença 
Despor=va Nacional, que lhe possibilitará par=cipar no CKA - Campeonato de 
Kar=ng ATCM; 

2. Reunindo condições de habilidade de condução, e tendo par=cipado em, pelo 
menos 5 provas do CKA - Campeonato de Kar=ng ATCM no período de 24 meses, 
poderá obter uma Licença Despor=va Internacional, válida para todos os 
eventos de Kart internacionais sancionados pela CIK-FIA - Interna=onal Kar=ng 
Commission, ou dos eventos organizados e sancionais pelas Autoridades 
nacionais da FIA e CIK-FIA no mundo inteiro. 

3. A par=cipação do Condutor de Kart fora do âmbito da Academia de Kart será 
feita por expensas próprias e com equipamento próprio. 

4. Poderá ser uma excepção à regra acima referida, a par=cipação de Condutores 
de Kart que se mostrem de ímpar talento e que a Direcção do ATCM considere 
serem indicados para representar o pais, com os meios e recursos 
disponibilizados pela Academia de Kart, com o alto patrocínio do nosso Padrinho 
Cris=ano Morgado. 
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*** 

Academia operada pelo  

  Automóvel & Touring Clube de Moçambique (“ATCM”),  

 membro da Fédéra=on Interna=onale de l´Automobile (“FIA”)  

      e membro da Interna=onal Kar=ng Commission (“CIK-FIA”) 

Com o alto patrocínio da 


