Regulamin Uzupełniający
Kartingowych Mistrzostw Strefy 2012
I runda kategoria Młodzik 60 Open
I runda kategoria Junior Open
I runda kategoria Open 125
I runda kategoria KZ 2 i N
I runda kategoria Popularna 125
I runda kategorii Super Senior
1. Organizator
Na zlecenie Zarządu Okręgowego PZM Gestora Strefy, organizatorem jest Bydgoskie
Towarzystwo Motorowe 85-791 Bydgoszcz, ul Bołtucia 2 / 40. tel. kom. 697 098 600, e-mail:
btmkarting@op.pl
Zawody rozegrane zostaną w oparciu o :
- Ramowy Regulamin Sportu Kartingowego PZM
- Regulamin Zawodów Kartingowych oraz niniejszym Regulaminem Uzupełniającym Zawodów
Kartingowych uzupełniony komunikatami GKSK PZM oraz OKSK PZM
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyŜszych aktów samym faktem zgłoszenia
do zawodów.
2. Data i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 28.04.2012 r. na Kartodromie w Toruniu ul. Per Johansona 7 przy
stadionie ŜuŜlowym MOTO ARENA . Długość toru 1050 m. Szerokość toru 8/10m. Kierunek jazdy
w lewo, pierwszy zakręt w lewo.
3. Władze zawodów
Sędzia Główny

- Janusz Strześniewski

4. Kierownictwo zawodów
Dyrektor zawodów
Starter
Sekretarz zawodów
Kierownik Bezpieczeństwa Toru
Kierownik parku maszyn
Kierownik komisji technicznej
Kierownik chronometraŜu i komisji obliczeń
Lekarz Zawodów

- Jarosław Staszałek
- Andrzej Rachwał
- Ewa Graczykowska
- Jacek Szatlach
- Krzysztof Graczykowski
- Kuba Strześniewski
- Grzegorz Ostrowski
- ZOZ Toruń

5. Dystans zawodów
A/ kategoria M – 60 OPEN
Przedfinał
– 10 okrąŜeń
B/ kategoria Popularna 125, Super Senior
Przedfinał
– 10 okrąŜeń
C/ kategoria OPEN 125, KZ 2 i N, Junior OPEN
Przedfinał
– 10 okrąŜeń

Finał – 12 okrąŜeń
Finał - 12 okrąŜeń
Finał - 14 okrąŜeń

6. Zgłoszenia do zawodów
Obowiązują zgłoszenia pisemne, oraz e-mail wyłącznie na obowiązujących drukach poświadczone
przez macierzyste kluby, które naleŜy przesłać na adres organizatora w terminie do dnia 24.04.2012r.
(decyduje data stempla pocztowego). Wpisowe przyjmowane będzie zgodnie z regulaminem i
komunikatem OKSK- 150 zł za rundę.
7. Warunki udziału
A/ zgłoszenia do zawodów na obowiązującym formularzu
B/ licencja kartingowa waŜna na rok 2012
C/ aktualna ksiąŜeczka zdrowia potwierdzona przez Przychodnię Sportowo Lekarską
D/ sprzęt zgodny z RZK dla danej klasy, kategorii
E/ opłacenie wpisowego
8. Protesty i odwołania
Ewentualne protesty i odwołania naleŜy składać na piśmie wraz z poświadczeniem wpłaty kaucji na
ręce Kierownika Zawodów.
Kaucja za protest wynosi 500 zł. Kaucja za odwołanie wynosi 2500 zł.
9. Nagrody
Nagrody zgodnie z RZK, uzupełnionym komunikatem GKSK i OKSK
10. Postanowienia ogólne
A/ obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy kartami w parku maszyn
B/ obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk (grill ) w parku maszyn
C/ korzystanie z toru w czasie innym niŜ przewiduje regulamin szczegółowy zawodów moŜe nastąpić
wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem toru.
D/ zawodnicy i mechanicy zobowiązani są, na terenie kartodromu, do noszenia identyfikatorów przez
cały czas trwania zawodów.
E/ organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania zawodów oraz
treningów w stosunku do zawodników i osób im towarzyszących oraz sprzętu przez nich
posiadanego.
Dyrektor Zawodów
Jarosław Staszałek
PowyŜszy regulamin Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego zatwierdziła
w dniu 2012-04-06 r.

Program minutowy:
godz. 9.00 – 11.00 treningi na torze z podziałem na kategorie
godz. 11.15 – odprawa zawodników
godz. 11.30 – trening oficjalny, sesja po 8 min dla kaŜdej kategorii
godz. 13,00 – Oficjalne otwarcia zawodów
godz. 13.30 – przedfinał - finały
godz. 16.30 – Zakończenie zawodów

