
REGULAMIN 

III Międzyszkolnych Zawodów Gokartowych 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin odnosi się do III Międzyszkolnych Zawodów Gokartowych, 

zwanych dalej „zawodami”. 

2. Organizatorem imprezy jest Rada Młodzieży Rzeszowa. 

3. Partnerem głównym jest Tor Kartingowy Reskart Racing w Rzeszowie. 

4. Zawody odbywają się 7 listopada 2014 r. na torze kartingowym Reskart Racing przy 

ul. Hoffmanowej 19 w Rzeszowie. 

5. Impreza skierowania jest do uczniów wszystkich rzeszowskich szkół średnich. 

6. Cele zawodów: 

a. Integracja pochodzącej z różnych szkół i środowisk młodzieży Miasta 

Rzeszowa. 

b. Promocja mało popularnej dyscypliny sportowej. 

c. Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

d. Wyłonienie gokartowego mistrza szkół średnich oraz najlepszej szkolnej 

drużyny. 

7. Zwycięzcy zawodów zostaną nagrodzeni okolicznościowymi pucharami i medalami. 

Przewidziano również atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz upominki od partnerów 

imprezy. 

8. Wszelkie informacje związane z zawodami znajdują się na stronie internetowej 

www.rmr.erzeszow.pl 

Rozdział II 

UCZESTNICWO W ZAWODACH 

9. Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić dostępny na stronie organizatora 

formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do 4 listopada do szkolnego koordynatora 

rekrutacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

rada.mlodziezy.rzeszowa@gmail.com 

10. Każdy zgłoszony zawodnik zobowiązany jest do wpłacenia wpisowego w wysokości 

45 zł w terminie do 4 listopada. 

11. Organizator zezwala na start zawodników niepełnoletnich, pod warunkiem pisemnej 

zgody (dostępnej na stronie internetowej) rodziców/opiekunów prawnych, 

potwierdzonej ich czytelnym podpisem. 

12. Ilość miejsc w zawodach jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje data zgłoszenia. 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają szkolne drużyny. 



13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu 

zawodów, regulaminu toru, zasad walki fair play oraz zasad ogólnie pojętego dobrego 

wychowania. 

14. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych. 

15. Zabronione jest uczestniczenie w zawodach osób pod wpływem alkoholu i innych 

środków odurzających. 

Rozdział III 

PRZEBIEG ZAWODÓW I SPRZĘT 

16. Organizator ustala harmonogram zawodów, odpowiednio wcześniej podając go do 

informacji wszystkich zawodników. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo 

do dokonywania zmian w harmonogramie, o czym uczestnicy zawodów zostaną 

niezwłocznie poinformowani. 

17. Klasyfikacja indywidualna: 

a. Zawodnicy biorą udział w kwalifikacjach czasowych, na podstawie których 

przyznawane są miejsca w biegach ćwierćfinałowych. 

b. Dalsza część zawodów rozgrywana jest systemem pucharowym – do kolejnej 

fazy turnieju awansują najlepsi zawodnicy z poszczególnych biegów (zgodnie 

z pkt. 19 regulaminu zawodów). 

c. Wynikiem zawodów jest rezultat finału głównego. 

18. Klasyfikacja drużynowa: 

a. Za zdobyte w wyścigach lokaty zawodnicy otrzymują małe punkty, które 

trafiają na konto ich drużyny. 

Zdobyte miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba punktów 8 7 6 5 4 3 2 1 

b. Po zakończeniu zawodów wszystkie zdobyte przez członków drużyny punkty 

są sumowane, co daje ostateczny wynik zespołu. 

c. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej zostaje zespół z największą ilością 

zdobytych punktów. W przypadku uzyskania tego samego wyniku decyduje 

lokata końcowa najlepszego zawodnika z danej drużyny. 

19. Formuła zawodów: 

a. Kwalifikacje – każdy zawodnik przejedzie na torze 10 okrążeń według 

harmonogramu ogłoszonego podczas odprawy przed zawodami. W przypadku 

gdy dwóch lub więcej kierowców uzyska taki sam czas, o kolejności 

zadecyduje kolejny najlepszy czas tych zawodników. Po ukończeniu ostatniej 

jazdy, sędziowie opublikują listy startowe do wyścigów ćwierćfinałowych. 

b. Ćwierćfinał – każdy bieg będzie trwał 10 okrążeń. Kolejność na starcie 

zostanie ustalona według czasów uzyskanych podczas kwalifikacji 



w następujący sposób: 

 
Ćwierćfinał 

A 

Ćwierćfinał 

B 

Ćwierćfinał 

C 

Ćwierćfinał 

D 

Ćwierćfinał 

E 

Ćwierćfinał 

F 

Ćwierćfinał 

G 

Ćwierćfinał 

H 

Pole 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pole 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pole 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

Pole 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

Pole 5 33 34 35 36 37 38 39 40 

Pole 6 41 42 43 44 45 46 47 48 

Pole 7 49 50 51 52 53 54 55 56 

Pole 8 57 58 59 60 61 62 63 64 

Liczby w tabeli oznaczają zdobyte w kwalifikacjach pozycje (czasy) 

c. Półfinał - w wyścigach półfinałowych wystartują najlepsi kierowcy 

z wyścigów ćwierćfinałowych (miejsca od 1 do 4 z każdego biegu). Każdy 

półfinał będzie trwał 12 okrążeń. Kolejność na starcie zostanie ustalona 

według pozycji z ćwierćfinałów, w przypadku tego samego miejsca decyduje 

lepszy czas z wyścigu ćwierćfinałowego. 

 Półfinał A Półfinał B Półfinał C Półfinał D 

Pole 1 1 2 3 4 

Pole 2 5 6 7 8 

Pole 3 9 10 11 12 

Pole 4 13 14 15 16 

Pole 5 17 18 19 20 

Pole 6 21 22 23 24 

Pole 7 25 26 27 28 

Pole 8 29 30 31 32 

d. Finał - w wyścigu wystartuje 8 kierowców wyłonionych w półfinale 

(2 pierwsze miejsca z każdego biegu). Wyścig finałowy będzie trwał 15 

okrążeń. Kolejność na starcie zostanie ustalona według czasów z półfinałów. 

20. Organizator zapewnia sprzęt i zaplecze techniczne potrzebne do przeprowadzenia 



zawodów. 

21. Organizator zezwala na start zawodników w prywatnych kaskach. Jednocześnie 

zapewni tym zawodnikom, którzy ich nie posiadają możliwość bezpłatnego 

wypożyczenia sprzętu. 

22. W przypadku wypożyczenia kasku, każdy zawodnik musi korzystać z własnej 

kominiarki lub zakupić ją w recepcji toru. 

Rozdział IV 

ZASADY ZAWODÓW 

23. Organizator przewiduje doważanie zawodników – szczegóły zostaną podane podczas 

odprawy przed zawodami. 

24. Organizator upoważniony jest do: 

a. Wydawania uczestnikom wiodących poleceń, instrukcji i wskazówek 

w zakresie spraw organizacyjnych oraz używania udostępnionego sprzętu. 

b. Odebrania uczestnikowi prawa startu w zawodach w trybie natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia regulaminu toru, kontynuowania (mimo 

uwag sędziego) niebezpiecznej i agresywnej jazdy zagrażającej 

bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub niestosowania się do poleceń 

składu sędziowskiego. Uczestnikowi nie przysługuje wtedy zwrot wpisowego. 

c. Zmiany terminu lub odwołania zawodów. 

25. Numery gokartów są losowane przez zawodników przed każdym biegiem. 

26. Organizator we współpracy z torem kartingowym zapewnia obsługę techniczną 

i sędziów zawodów: 

a. Sędziowie zostaną przedstawieni podczas odprawy zawodników przed 

rozpoczęciem zawodów. 

b. Oficjalnie ogłoszone decyzje sędziego głównego są niepodważalne 

i publikowane na tablicy z wynikami. Kolejność w następnych wyścigach jest 

obliczana z uwzględnieniem wszystkich nadanych kar po rozpatrzeniu 

ewentualnych protestów. 

c. Dyskusje z sędzią podczas trwania zawodów są niedopuszczalne. Wszelkie 

niejasności, będą rozpatrywane wyłącznie po złożeniu pisemnego protestu. 

Sędzia główny może ukarać zawodnika karą czasową lub dyskwalifikacją za 

podważanie jego decyzji. 

d. Podczas zawodów wysiadanie z gokartów po zakończonym przejeździe 

dopuszczalne jest wyłącznie na wyraźną komendę obsługi toru lub 

wyznaczonej osoby. 

e. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów sędziowie mogą udzielać 

zawodnikom kar, zgodnie z zasadami ustalonymi podczas odprawy. 

27. Do ustalania wyników kwalifikacji wykorzystywane są dane wydrukowane z systemu 

pomiaru czasu. Wszystkie wydruki są dostępne do wglądu w biurze obsługi zawodów. 



28. Na torze gokartowym wymagane jest bezwzględne przestrzeganie flag: 

a. Flaga niebieska – nakazuje przepuszczenie dublującego kierowcy. 

b. Flaga żółta – wymusza ostrożną jazdę i bezwzględny zakaz wyprzedzania. 

c. Flaga czarna – zobowiązuje do niezwłocznego zjazdu do depo. 

29. Podczas zawodów niedopuszczalne jest jakiekolwiek umyślne uderzanie gokartem 

w inne pojazdy lub bandy. 

30. Regulamin toru dostępny jest na stronie internetowej www.reskart.pl. 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Udział w zawodach jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

32. Regulamin zawodów może zostać zmieniony przez organizatora w dowolnej chwili 

(zgodnie z zasadami określonymi w dotyczącej regulaminu uchwale Rady Młodzieży 

Rzeszowa). Wszelkie zmiany będą publicznie ogłoszone przed lub w trakcie trwania 

zawodów. 

33. Rozstrzygnięcie spraw nieokreślonych regulaminem oraz jego ostateczna interpretacja 

należą do organizatora. 

 


