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PUBLICIDADE OBRIGATORIA 

 

ANEXO 1 ao 
Regul. Técnico do Trofeu KART KID 2018 

 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA no KART  
 
A publicidade obrigatória será colocada conforme a figura abaixo. 
Toda a publicidade específica de cada piloto deve: 

 As carenagens plásticas dos Karts são revestidos e equipados com os autocolantes oficiais de 
cada marca de chassis. Estes autocolantes não podem ser substituídos por outros não originais. 

 Sobre estes autocolantes serão colocados os autocolantes da publicidade obrigatória do KART 
KID Race School, nos locais indicados abaixo. 

 Nenhuma outra publicidade específica de cada piloto poderá colidir ou ser concorrente com a 
publicidade obrigatória, nem poderá ocupar o espaço ou tapar: 

o A publicidade obrigatória 
o As marcas e símbolos do próprio chassi 
o Os nomes dos pilotos 
o Os números de competição 

 A publicidade obrigatória para 2018 é: 
o Marca e símbolos do Chassi 
o KART KID Race School 
o VORTEX 
o BLOC 
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LOCALIZAÇÃO DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA no FATO DE COMPETIÇÃO 

 

Nenhuma outra publicidade 
específica de cada piloto poderá 
ocupar o espaço ou tapar: 

 A publicidade obrigatória nos 
Fatos 

 Os nomes dos pilotos 

 Nenhuma outra publicidade 
específica de cada piloto 
poderá colidir ou ser 
concorrente com a 
publicidade obrigatória. 

A publicidade obrigatória para 2018 
para o fato é: 

 FPAK / IPDJ / Braga2018 

 KART KID Race School 

 BLOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO DA PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA no CAPACETE 

 

A publicidade obrigatória para 2018 
para o capacete é: 

 Um Autocolante à frente e outro 
atrás do capacete com símbolo 
KART KID Race School 

 Um autocolante BLOC na parte 
superior da viseira do capacete  

 O nome do piloto de cada um 
dos lados do capacete 

1.1.1 O outro espaço do capacete pode 
ser ocupado com outra 
publicidade desde que não colida 
com ou seja concorrente com 
qualquer das publicidades 
obrigatórias do Kart, Fato ou 
Capacete. 

 
 
 

 
 

Braga, 2 de Abril de 2018 
 


