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Em vista das atrações do evento do final de semana foi definida a programação oficial do
Floripa 200. Com a prova para a categoria Cadete e as apresentações do Parapente e
Paramotor, a organização do Floripa 200 definiu esta semana a programação oficial.

A pista estará liberada para treinos durante o sábado mesclando horários para todas as
categoria e a Cadete. No domingo os portões serão abertos para o público às 9 horas da
manhã e a pista também para treinos de aquecimento iniciando pela Cadete e depois as outras
categorias. Após os treinos haverá a tomada de tempo da cadete e logo em seguida a bateria
de 30 voltas. Ao meio dia teremos o intervalo para almoço onde haverá sorteio de voltas com o
kart na pista e no autorama para o público das arquibancadas.
Após o intervalo acontece o show com Paramotor e a reunião entre os pilotos e direção de
prova onde será feito o sorteio da ordem de largada para Floripa 200. Após a reunião haverá
um treino de aquecimento e depois o alinhamento em frente à arquibancada.

A largada será as 15 horas e o encerramento está previsto para as 17h30min com a entrega
da premiação. Durante a prova (domingo) haverá televisionamento ao vivo pela Record News.

Programação 2º Floripa 200 ano 2010
Sábado (11/12)
08:00 às 09:00 - Sorteio de motores Categoria F-4 Sorteada
09:00 às 09:55 - Cat. F-4 Livre/ Fireball/ Five Speed/ F-4 Sorteada
10:00 às 10:25 - Cat. Cadete
10:30 às 11:25 - Cat. F-4 Livre/ Fireball/ Five Speed/ F-4 Sorteada
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11:30 às 11:55 - Cat. Cadete
12:00 às 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 às 14:55 - Cat Cat. F-4 Livre/ Fireball/ Five Speed/ F-4 Sorteada
15:00 às 15:25 - Cat. Cadete
15:30 às 16:25 - Cat Cat. F-4 Livre/ Fireball/ Five Speed/ F-4 Sorteada
16:30 às 17:55 - Cat. Cadete
Das 15:00 às 18:00 - Sorteio de pneus e distribuição das credenciais para as equipes,
(pessoas e carro). (No domingo somente poderão entrar pilotos, membros da equipe e
convidados devidamente credenciados).
18:00 - Fechamento da pista
Domingo (12/12)
07:00 - Acesso aos boxes e pista
09:00 - às 09:15 - Aquecimento Cat. Cadete
09:20 - às 09:35 - Aquecimento Cat. F-4 Livre
09:40 - às 09:55 - Aquecimento Cat. Firebal
10:00 - às 10:15 - Aquecimento Five Speed
10:20 - às 10:35 - Aquecimento F-4 Sorteada
11:00 - Tomada de tempos Categoria Cadete
11:30 - Largada de Bateria única da Cadete (30) voltas e em seguida premiação
12:00 às 13:30 - Intervalo para almoço e sorteio de voltas de kart “indoor” na pista para o
público e sorteio para autorama.
13:30 - Início do Show de Paramotor e apresentação de motocicletas.
14:00 - Reunião dos pilotos com a direção de prova e comissários (Sorteio para a ordem de
largada)
14:30 às 14:40 - Aquecimento final para todas as categorias.
15:00 - Largada da Floripa 200
Após o término das 200 voltas premiação para as categorias e para a equipe vencedora geral
As inscrições poderão ser feitas através do formulário em anexo neste email ou no site
www.cronospeed.com.br ou pelos fones (48)9972-1230 com Ediomar ou (48) 9981-8687 com
João Otávio.

Tudo pronto para o Floripa 200
Depois de muito trabalho toda área de parque fechado foi coberta para a maior prova de kart
de Santa Catarina neste final de semana 11 e 12 de dezembro.
Com mais de 1200 metros quadrados, a área do Parque Fechado do Kartódromo Internacional
dos Ingleses está toda coberta para servir de Box para as equipes participantes do 2º Floripa
200. Com mais de 25 equipes inscritas, a expectativa é que esse número aumente e possa
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chegar as 30 inscrições. “O trabalho foi intenso mas conseguimos finalizar tudo nesta
quinta feira”.
Com o final da montagem da cobertura e a liberação da pista, alguns pilotos aproveitaram para
treinar no final de tarde e ver como estava a condição da pista. A previsão para a prova do
Floripa 200 e da Cadete é que seja bem disputada. Vários pilotos já confirmaram presença e
também estiveram nos Ingleses para ver como estavam as obras. Entre eles Yuri Scaniello que
vai correr ao lado de Nelson Rebelo Filho na categoria F4 com motor sorteado. “O
kartódromo ficou bem legal e temos tudo para ter uma grande festa com muita
velocidade e emoção. Tudo isso com televisionamento ao vivo vai ser muito bom para a
divulgação do kart”
, comentou Yuri.
A pista dos Ingleses abre oficialmente para treinos nesta sábado as 9 horas e o fechamento
está previsto para as 18 horas. No domingo os portões serão abertos às 9 horas para o público
que não pagará ingresso para ver as corridas e as atrações que acontecerão durante o evento.
A largada está marcada para as 15 horas, com o início do televisionamento pela Record News.
O encerramento está previsto para as 17h30min com a entrega da premiação.
João Otávio Ness
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