
Regulamin Zawodów
IV Międzyszkolne Zawody Gokartowe Rzeszów 2016r.

1. Impreza:
IV Międzyszkolne Zawody Gokartowe Rzeszów 2016r.

2. Cel i formuła zawodów:
Celem imprezy jest  wyłonienie trzech najszybszych kierowców, którzy w nagrodę otrzymają puchary 
oraz nagrody rzeczowe.

3. Planowany termin zawodów:
09.06.2016r.

4. Nagrody:
Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Nagrodami indywidualnymi w finale będą okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe dla trzech 
najlepszych zawodników m.in. zestawy gadżetów RMR, słuchawki nauszne.

5. Harmonogram zawodów:
11:10 – 11:30 – Odprawa
11:30 – 13:15 – Kwalifikacje
13:20 – 14:30 – Finały
14:45 – 15:00 – Dekoracja zwycięzców
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

6. Opis zawodów:
a)  Kwalifikacje  –  Każdy  zawodnik  przejedzie  dwa  razy  po  około  8  minut  według  harmonogramu 
ogłoszonego podczas odprawy przed zawodami. Losowanie gokartów do przejazdów kwalifikacyjnych 
odbywa się 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)  Finał  –  W  wyścigach  finałowych  wystartują  wszyscy  kierowcy  uczestniczący  
w zawodach. Każdy finał będzie około 8 minut. Kolejność na starcie zostanie ustalona według pozycji 
z  kwalifikacji.  Szczegółowe  zasady  ustalanie  miejsc  po  kwalifikacjach  zostaną  ogłoszone  podczas 
odprawy przed zawodami.
 

7. Punktacja:
Wynikami zawodów są wyniki głównego finału (zajęta pozycja, bestlap nie ma tu już znaczenia).

8. Doważanie:
Organizator nie przewiduje doważania zawodników w zawodach do wyścigów półfinałowych włącznie, 
natomiast zawodnicy biorący udział w wyścigu finałowym zostaną doważeni do 75 kg (waga zawodnika 
z kaskiem oraz całym sprzętem, w którym zawodnik startuje w wyścigu, tj. ochraniacze, itp.) lub do 
najcięższego zawodnika,  w przypadku gdy jego waga przekracza 75 kg. Organizator  zastrzega sobie 
prawo do zmiany możliwości systemu doważania lub jego odwołanie – o tym fakcie zawodnicy zostaną  
poinformowani podczas odprawy przed zawodami.

9. Regulamin toru:
• Na torze gokartowym wymagane jest bezwzględne przestrzeganie flag:
flaga  niebieska  –  przepuszczenie  dublującego  kierowcy  (nie  obowiązuje  podczas  biegu 
kwalifikacyjnego),



flaga żółta – wymusza ostrożną jazdę i bezwzględny zakaz wyprzedzania innych zawodników,
flaga czarna – osoba która ja otrzyma jest zobowiązana do niezwłocznego zjazdu do depo.
• Nie przestrzeganie sygnałów flagowych grozi karami: dodanie od 3 do 5 sekund do wyników danego 
wyścigu, cofnięciem do 3 pozycji w wyniku danego wyścigu albo całkowitą dyskwalifikacja  z finału.  
O wymiarze kary decyduje zespół sędziów.
• Podczas każdego etapu finału głównego niedopuszczalne jest jakiekolwiek umyślne uderzanie gokartem 
w inne gokarty oraz celowe uderzania o bandy. Kary za tego rodzaju przewinienia będą takie same jak 
przy nie przestrzeganiu sygnałów flagowych. Decyzje o wymiarze kary wydaje zespół sędziów.

10. Warunki uczestnictwa:
a)  Minimalny wzrost zawodnika wynosi 130cm.
b)  Organizator  zezwala  na  start  zawodników  niepełnoletnich,  pod  warunkiem  pisemnej  zgody 
rodziców/opiekunów prawnych potwierdzonej ich czytelnym podpisem złożonym na druku dostępnym 
w recepcji toru lub na wzorze oświadczenia, które zostanie wcześniej opublikowane.
c) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
d) Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać  na start w zawodach sportowych, i musi być potwierdzony 
własnoręcznym  podpisem  na  formularzu  dostępnym  przed  rozpoczęciem  każdego  finału  w  recepcji 
odpowiedniego toru.
e)  Zabronione jest  uczestniczenie w finałach zawodników pod wpływem alkoholu  i  innych  środków 
odurzających.  Zawodnicy  zobowiązują  się także  do  stawienia  na  starcie  w  stanie  trzeźwości  nie 
budzącym najmniejszych wątpliwości. W razie naruszenia tego zakazu przed rozpoczęciem zawodów lub 
w ich trakcie organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu lub wykluczyć go w trakcie trwania 
imprezy bez możliwości dochodzenia swoich praw przez wykluczonego.
f) W zawodach ma prawo startu każdy posiadający umiejętności jazdy gokartem i spełniający powyższe 
wymagania  zawodnik  będący  uczniem  szkół,  dla  których  organizowane  są  zawody.  Uczestnikiem 
zawodów  może  być  również  absolwent  danej  szkoły  pod  warunkiem,  że  mieści  się  w  przedziale 
wiekowym 15-20 lat.

11. Zgłoszenia, wpisowe:
•  Każdy zawodnik musi uiścić  wpisowe w wysokości 49 zł  (słownie:  czterdzieści  dziewięć złotych). 
Wpisowe należy uiścić w dniu zawodów, do osób odpowiedzialnych za to przebywających w widocznym 
miejscu.

12. Obowiązki organizatora:
•  Organizator  wyraża zgodę  na start  zawodników w prywatnych kaskach. Jednocześnie zapewni tym 
zawodnikom, którzy ich nie posiadają możliwość bezpłatnego wypożyczenia.
•  W przypadku  wypożyczenia  kasku,  każdy  zawodnik  podczas  zawodów  musi  korzystać  z  własnej 
balaklawy (kominiarki) lub zakupić ją w recepcji danego toru.

• Celem wystartowania  w zawodach wymagane jest  również  posiadanie  przez  zawodnika  karty 
kierowcy. W przypadku braku jej posiadania, uczestnik zobowiązany jest do jej zakupu w recepcji 
toru(koszt 5 zł). W przypadku zakupu karty kierowca uczestnik zawodów otrzyma balaklawę pod 
kask gratis.

13. Obowiązki uczestnika:
• Uczestnik zawodów ma obowiązek zachowywać  się zgodnie z regulaminem toru kartingowego oraz 
zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  walki  fair  play  a  także  zasadami  ogólnie  pojętego  dobrego 
wychowania.

14. Organizatorzy, prowadzący zawody, sędziowie i ich uprawnienia:
• Organizatorem zawodów jest Rada Młodzieży Rzeszowa we współpracy z torem kartingowym Reskart 
Racing w Rzeszowie (współorganizator).
• Organizator uprawniony jest do:
-  wydawania uczestnikom wiodących poleceń, instrukcji i wskazówek dotyczących używania przez nich 
udostępnionego sprzętu;



- 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  uczestników,  nie  zastosowania  się do  poleceń składu  sędziowskiego, 
którego decyzja jest ostateczna. W takim wypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego.
• Sędzia (lub zespół sędziów) zostanie przedstawiony podczas odprawy zawodników przed rozpoczęciem 
zawodów.
•  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.
• Niedopuszczalne są dyskusje z sędzią podczas zawodów na temat nadanych kar. Wszelkie niejasności, 
będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po złożeniu pisemnego protestu. Sędzia główny może dodatkowo 
ukarać każdego zawodnika karą czasową lub dyskwalifikacją za podważanie jego decyzji.
• Podczas finałów głównych (Kwalifikacje, Finał) wysiadanie z gokartów po zakończonym przejeździe 
dopuszczalne  jest  wyłącznie  na  wyraźną komendę obsługi  toru  lub  wyznaczonej  osoby.  Za 
nieprzestrzeganie tej zasady grozi kara określona przez sędziego głównego podczas odprawy.
• Do ustalania wyników kwalifikacji wykorzystywane są dane wydrukowane z systemu pomiaru czasu 
(czasy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Czasy pokazywane na wyświetlaczach na torze 
mogą zawierać błędy pomiaru. Wszystkie wydruki są dostępne do wglądu w biurze obsługi zawodów 
zaraz po zakończonym przejeździe na torze.
•  Podczas finału obowiązywać będą  kary czasowe nadawane przez sędziego głównego według zasad 
podanych  przez  niego  podczas  odprawy.  Sędzia  główny  może  konsultować swoje  decyzje  z  całym 
zespołem sędziowskim.

15. Postanowienia końcowe:
• Powyższy regulamin może zostać zmieniony w dowolnej chwili, przy czym zmiany będą każdorazowo 
publicznie ogłaszane,  przed  lub w trakcie  trwania  zawodów. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani  do 
zapoznania się z regulaminem korzystania z toru.


