Regulamin Uzupełniający
III Rundy Rotax Max Challenge Poland
w kategoriach: 125 Micro Max, 125 Mini Max, 125 Junior Max, 125 Senior Max, 125 DD2 Max, 125 DD2 Masters
Program Promocyjny: kat. 125 Micro Max
IV WYŚCIG FINAŁOWY KATEGORII 125 MINI MAX BĘDZIE DODATKOWO ROZGRYWANY O PUCHAR ARTURA
STRYCHALSKIEGO
1. ORGANIZATOR
Na zlecenie KSP Kamiński Surmacz organizatorem jest:
Automobilklub Leszczyński, 64-100 Leszno ul. Strzelecka 7 tel/fax 655206230 e-mail akleszno@wp.pl
Zawody zostaną rozegrane w oparciu o:
- Regulamin Sportu Kartingowego 2020
- Komunikaty GKSK PZM 2020
- Regulamin Uzupełniający Zawodów
- Regulamin Krajowy Sportowy i Techniczny Pucharu Rotax Max Challenge Poland
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych aktów samym faktem zgłoszenia się do zawodów.
2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniach 22-24.10.2020r. na torze kartingowym w Bydgoszczy ul. Fordońska 116. Długość toru
1017 m., szerokość 8-10 m, pierwszy zakręt w lewo.
3. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI WYZNACZONY PRZEZ GKSK – zgodnie z załącznikiem 9A
4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW – zgodnie z załącznikiem 9A

5. DYSTANS ZAWODÓW
KATEGORIA

FINAŁ 1, 2, 3, 4

125 Micro Max,

10 okrążeń

125 Mini Max,

13 okrążeń

125 Junior Max

14 okrążeń

125 Senior Max, 125 DD2, 125 16 okrążeń
DD2 Masters

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Automobilklubu
Leszczyńskiego www.automobilklubleszno.pl. Termin zgłoszenia i opłacenia wpisowego ustala się na dzień
20.10.2020r. do godz. 15.00. W wyjątkowych sytuacjach organizator może przyjąć zgłoszenie oraz wpisowe zawodnika
w biurze zawodów.
Konto: BNP Paribas nr 63 1750 0012 0000 0000 3666 1283
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia zawodnika z uwagi na ograniczenia sanitarne. O przyjęciu
zgłoszenia decydować będzie kolejność zgłoszeń z opłaconym wpisowym.
7. WARUNKI UDZIAŁU
- Zgłoszenie do zawodów.
- Licencja kartingowa ważna na 2020 r. z wpisaną przynależnością klubową i polisą ubezpieczeniową.
- Aktualna karta zdrowia zawodnika potwierdzona przez lekarza zgodnie z komunikatem Zespołu Medycznego PZM.
- Sprzęt zgodny z Regulaminem Sportu Kartingowego na 2020 r., Regulaminem Krajowym Sportowym i Technicznym
Pucharu Rorax Max Challenge Poland na 2020r. oraz komunikatami GKSK na 2020r.
- Opłacenie wpisowego
8. PROTESTY I ODWOŁANIA
Ewentualne protesty i odwołania należy składać na ręce Dyrektora Zawodów, na piśmie wraz z poświadczeniem
wpłaty kaucji do kasy organizatora. Kaucja za protest i zapowiedź odwołania zgodnie z komunikatem GKSK na rok
2020r.
9. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z RSK na 2020 r.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator ubezpiecza zawody od OC.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe w wyniku wypadku straty, tak w stosunku do zawodników
jak i ich sprzętu, jak również strat powstałych od osób trzecich.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz jazdy po terenie Parku Maszyn.
• Korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje to program minutowy regulaminu uzupełniającego zawodów
może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem.
• Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w Regulaminie Sportu Kartingowego na 2020r.,
Regulaminie Krajowym Sportowym i Technicznym Pucharu Rotax Max Challenge Poland na 2020r. oraz komunikatach
GKSK PZM.
• Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania regulaminu zawodów odrębnymi komunikatami ogłoszonymi w
dniu zawodów.
• Program minutowy zawodów może ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń zawodników, co zostanie podane w
odrębnym komunikacie.
• Obowiązującym paliwem na zawodach jest paliwo typu handlowego, bezołowiowego Verva 98 o liczbie oktanowej
98 bez innych dodatków uszlachetniających.
Adres stacji: Stacja paliw Orlen nr 4397 Bydgoszcz ul. Nowotoruńska 26
• Wszystkie komunikaty organizatora wywieszane będą na tablicy informacyjnej.
• Obowiązuje bezwzględna konieczność stosowania Regulaminu Ochrony Środowiska
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania haków i wiercenia otworów w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.
 Obowiązuje zakaz używania grzejników elektrycznych oraz czajników elektrycznych przez uczestników w parku
maszyn
 Sanitariaty i WC będą dostępne całą dobę a dozorowane w godzinach od 7.00 do 21.00
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami osobowymi do Parku Maszyn.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania silników kartów za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RSK
• Wcześniejsze przybycie na tor kartingowy należy uzgodnić z organizatorem tel. 655206230.
• Wjazd Team-ów do parku maszyn będzie możliwy od wtorku 20.10.2020r., od godz. 16.00
 W biurze zawodów pobierana będzie kaucja w wysokości 100 zł od teamu , zwrotna po zakończeniu imprezy w

przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu pozostawienia po sobie porządku oraz kaucja w wysokości 20 zł za
wypożyczenie pojemników na wodę do obciążenia namiotów serwisowych.
 Niezastosowanie się do flagi mety oraz czerwonej flagi w trakcie sesji treningowej, będzie skutkowało
niedopuszczeniem zawodnika do kolejnej sesji treningowej, a jeżeli sytuacja wystąpi w trakcie ostatniej sesji na
Zawodnika zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
• Organizator może wcześniej udostępnić tor za odpłatnością :
- środa 21.10.2020r. w godz. 09:00 – 17.00 – odpłatność – 200 zł
- czwartek 22.10.2020r. w godz. 09.00 – 17.00 odpłatność – 200 zł
W związku z koniecznością stosowania Planu Organizacyjno Samitarnego PZM podczas wjazdu zawodnika na
teren zawodów obowiązkowe będzie wypełnienie ankiety dot. stanu zdrowia.
Na terenie parku maszyn oraz biura zawodów wszystkie osoby nie zachowujące dystansu 2 metrów od innych
osób, muszą mieć założone maseczki, przyłbice, chusty, itp. zasłaniające usta i nos. Noszenie maseczek
obowiązuje również wszystkich mechaników przebywających na polach przedstartowych i w parku
zamkniętym. Za nie stosowanie powyższego będzie nakładana przez Dyrektora Zawodów kara w wysokości
500 zł
Obowiązuje całkowity zakaz jazdy na terenie parku maszyn pojazdami takimi jak: hulajnogi, skutery, skutery
elektryczne, rowery elektryczne, inne pojazdy z napędem spalinowym lub elektrycznym i pochodne. Każdy
stwierdzony przypadek będzie skutkował porządkową karą finansową w wysokości od 500 złotych nałożoną
przez Dyrektora Zawodów.

Dyrektor Zawodów
Lechosław Dudka

Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez GKSK w dniu 08.10.2020.

