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O Kartódromo de Viana dispõe de duas pistas, a
principal (Pista A) com um perímetro de 1117 metros
para uma largura constante de 9 metros vocacionada
para provas oficiais com homologação grau 1 e
lazer. Uma outra pista (Pista B) mais pequena com
468 metros de perímetro e 8 metros de largura mais
orientada para a formação de crianças na Escola de
Karting existente e também para lazer. Ambas as
pistas têm sistemas de cronometragem para que os
utentes possam desfrutar dos resultados obtidos.

The Kartódromo of Viana has two lanes, the main
one (Track A) with a perimeter of 1117 meters
and a constant width of 9 meters, for official
tests with homologation grade 1 and leisure.
Another smaller track (Track B) with 468 meters
of perimeter and 8 meters of width, is more
oriented to the training of children at its Karting
School and also for leisure. Both tracks have
timing systems that ensure the users can enjoy
the results obtained.

Nas provas oficiais, o edifício principal, usa de uma torre de
controlo dotada de sala de cronometragem, sala dos oficiais de prova,
salas de briefing, secretariados, sala e terraço VIP com vista panorâmica
sobe todo o complexo, boxes, posto médico, escritórios, balneários,
wc’s e arrecadação de kartings.
Apresenta ainda, um espaço independente de oficinas e zona de
controlo técnico, paddock de excelentes dimensões e condições, que
complementam este magnífico espaço desportivo. Neste edifício estão
disponíveis salas de conferência, seminários, formação, devidamente
equipadas para o efeito.
Num outro edifício está instalado o restaurante/ bar com capacidade para 80 a 100 pessoas, um terraço e lojas onde se encontram
várias empresas ligadas à venda de produtos de karting, equipas e até
publicidade.
A receção está instalada no restaurante/bar, mas existe ainda um
outro edifício com outra oficina, posto de abastecimento, lavagem e
arrecadação de karts. O parqueamento do complexo é de dimensões
apropriadas e de boa qualidade.

In the official races, the main building relies on a control tower
equipped with a timing room, race officers room, briefing rooms,
administrative offices, VIP lounge and terrace with panoramic view
over the whole complex, boxes, medical station, offices, showers,
toilets and a basement for karts.
It also features an independent space for workshops and
technical control area, a paddock of excellent dimensions
and conditions, which complement this magnificent sporting
space. Inside this building are available conference rooms,
seminars and training, properly equipped for this purpose.
In another building are the restaurant / bar with capacity for 80 to
100 people, a terrace and stores where there are several companies
linked to the sale of go-kart products, teams and even advertising.
The reception is installed in the restaurant / bar, but there is
also another building with another workshop, filling station, washing
and a basement for karts.The complex’s parking lothas appropriate
dimensions and a very good quality.
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