KARTING
Komunikat Nr 2.2018 ( 25.03.2019 r.).
1.Ustala się na rok 2019 maksymalną wysokość wpisowego od zawodnika dla wszystkich kategorii we wszystkich
cyklach zawodów umieszczonych w kalendarzu sportu kartingowego w kwocie:
- 600 zł za każdą Rundę - Mistrzostw Polski kategorii nominowanych Rok, Rotax, Mistrzostw Polski Młodzików oraz
za każdą Rundę Pucharu ROK oraz każdą Rundę ROTAX MAX Challenge Polska.
- 300 zł za każdą Rundę w programie promocyjnym Puffo, Max Micro, E 50 Trening, Rok Baby, Hobby 125 i Rok
125.
Wysokość odpłatności za transpondery ustalą promotorzy serii.
Jeżeli Promotor/Organizator będzie korzystał ze sprzętu PZM, to Zakład Technicznej Obsługi Imprez PZM obciąży
Promotora/Organizatora (10,00 zł za dzień trwania zawodów) kosztami jego użyczenia, z uwzględnieniem kosztów
odtworzeniowych sprzętu uszkodzonego lub nie zwróconego przez zawodników i wystawi organizatorowi w terminie
10 dni roboczych, od dnia zakończenia Imprezy fakturę VAT, z terminem płatności 14 dni.
- 200,00 zł za każdą Rundę zawodów strefowych/okręgowych.
W przypadku uczestnictwa zawodnika w większej liczbie kategorii niż jedna podczas weekendu, za każdą następną
kategorię zawodnik wnosi opłatę 300,-zł. ( nie dotyczy zawodów strefowych/okręgowych).
-600,00 zł za użyczenie silników do Junior i Senior Akademii w Kartingowych Mistrzostwach Polski..
2. Wpisowe i zgłoszenia na zawody:
Wpisowe i zgłoszenia należy przesyłać zgodnie z regulaminami uzupełniającymi.

3. Ustala się na rok 2019 kaucję za złożenie protestu w wysokości 500,00 zł. natomiast za złożenie zapowiedzi
odwołania w wysokości 3 000,00 zł.

4. Ustala się następujące terminy zatwierdzania regulaminów uzupełniających zawodów wymienionych w
kalendarzu sportu kartingowego na rok 2019
- zawody odbywające się do 30.06.2019 r. – do dnia 22.03.2019 r.,
- zawody odbywające się po 30.06.2019 r. – do dnia 30.05.2019 r..

7. Ustala się na rok 2019 opłatę handlową za czas trwania jednej serii i zawodów dwudniowych w wysokości 800,-zł.
Dystrybutorzy sprzętu, którzy mają podpisaną umowę z ZG PZM wnoszą opłatę handlową dla organizatora zawodów
w wysokości 200 zł. za czas trwania jednej serii i zawodów dwudniowych . Dotyczy zawodów wymienionych w
kalendarzu sportu kartingowego na rok 2019.

8. Ustala się na rok 2019 maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu na Licencje sportu
kartingowego w kwocie 250,-zł, która to kwota wpływa bezpośrednio na konto organizatora egzaminu na Licencje .
Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin na Licencje ustalają Organizatorzy egzaminu na Licencje.
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