
 
 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW 
 

3 Runda Kartingowych Mistrzostw Polski 
w kat.: OK, Junior OK, KZ2, 125 ROTAX Senior Max, Senior ROK GP, 

125 ROTAX DD2 Max 
 

3 Runda Współzawodnictwa Sportowego  
Dzieci i Młodzieży kat. Młodzik 

w kat.: Baby ROK, 125 ROTAX Micro Max, Mini ROK, 125 ROTAX Mini Max 
 
 1. ORGANIZATOR  
 

 Organizatorem zawodów na zlecenie ZG PZM jest: 
 

 Automobilklub Wielkopolski                                     tel:  +48 61 853 61 03 
 ul. Towarowa 35/37                                                     fax: +48 61 859 42 00  
 61-896 Poznań                        

www.aw.poznan.pl, e-mail: karting@aw.poznan.pl 
 

 Zawody zostaną rozegrane w oparciu o niniejszy regulamin. W sprawach nieuregulowanych w  
 regulaminie, zastosowanie mają: 
 - przepisy ogólnie obowiązujące 
 - Regulamin Sportu Kartingowego 2022 
 - Regulamin Kartingowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM 2022 
 - Regulamin Krajowy Pucharu Rotax Max Challenge Poland 2022 
 - Regulamin Krajowy Pucharu ROK Cup Poland 2022 
 - Komunikaty GKSK 2022, Komunikaty Promotorów Pucharów 2022  
 - Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych PZM 
 

 Wszyscy zawodnicy i członkowie ich zespołów przez fakt zgłoszenia się do zawodów, zobowiązani są  
 do przestrzegania powyższych regulaminów i komunikatów.  
 

 2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

 Zawody odbędą się w dniach 26-28.08.2022r. Na: 
 

 Tor „POZNAŃ”                                                        tel:   +48 667 788 622 
 62-081 Przeźmierowo                                             tel:   +48 665 949 506 
 ul. Wyścigowa 3                    
 

 Długość toru 1509 metrów, szerokość 12 metrów, pierwszy zakręt w prawo. 
 

 3.DYSTANS ZAWODÓW 
 
 

KATEGORIA WYŚCIG I-II-III-IV 
Baby ROK, ROTAX Micro Max 8 okrążeń 
Mini ROK, ROTAX Mini Max 9 okrążeń 
OK Junior 11 okrążeń 
OK, KZ2 13 okrążeń 
ROTAX DD2 Max, Senior ROK GP, ROTAX Senior Max 13 okrążeń 
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 5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – WPISOWE 
 

 Dla kategorii ROTAX obowiązują zgłoszenia przez ROTAX GLOBAL:  
www.rotax-ems.com/POL/ 

 

 Dla kategorii ROK, OK i OK Junior na druku - Załącznik nr1, który należy przesłać na adres:  
 karting@aw.poznan.pl 

 w terminie do 11.08.2022r.  
 

 Wpisowe w kwocie 800 pln, druga kategoria 400 pln, należy wpłacać na konto organizatora. 
 

 Nr konta bankowego:                Santander Bank Polska S.A.  
57 1090 1346 0000 0000 3400 0394 

 

 W kategorii Junior OK z uwagi na ograniczoną ilość losowanych silników ( 29szt. ) o przyjęciu   
 zawodnika będzie decydowała kolejność zgłoszeń potwierdzonych opłaceniem wpisowego.  

 

 6. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 
 

 - zgłoszenie do zawodów podpisane w Biurze Zawodów – oryginał; 
 - opłacenie wpisowego; 
 - licencja kartingowa ważna na 2022r. z wpisaną przynależnością klubową; 
 - aktualna karta zdrowia zawodnika z ważnym orzeczeniem lekarskim; 
 - sprzęt zgodny z Regulaminem Sportu Kartingowego 2022, Regulaminem Kartingowych   
   Mistrzostw Polski 2022, Regulaminem Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM 2022,   
   Regulaminami Krajowymi Pucharów ROK Cup Poland 2022 i Rotax Max Challenge Poland 2022,  
   oraz komunikatami GKSK i Promotorów Pucharów; 
 - zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na  
   przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz  
   publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo  
   dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania   
   przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych  
   jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. 

 

 7. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 

 Ewentualne protesty i odwołania należy składać na piśmie wraz z poświadczeniem wpłaty kaucji,   
 na ręce Dyrektora Zawodów. Kaucja za protest wynosi 1000 pln, zapowiedź odwołania 3 000 pln.  
 Nie dopuszcza się żadnych interwencji indywidualnych u Sędziego Głównego i 
 Dyrektora Wyścigu. 

 

 8. NAGRODY 
 

 Nagrody zostaną przyznane w klasyfikacji indywidualnej za miejsca od 1 do 6. 

 

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 - wjazd na teren obiektu od dnia 23.08.2022r. /środa/ od godziny 16:00, wcześniejsze przybycie  
   należy uzgodnić z organizatorem; 
 - losowanie silników dla Pucharu ROTAX, odbędzie się w dniu 23.08.2022r. /środa/  
   o godzinie 19:00   
 - losowanie silników dla Pucharu ROK, OK, OK Junior odbędzie się w dniu 24.08.2022r.  
   /czwartek/ od godziny 16:30 z podziałem na kategorie; 
 - treningi wolne płatne przed zawodami z zabezpieczeniem medycznym:  
   24.08.2022r. / czwartek / w godzinach 9:00 - 17:00 koszt 250 PLN; 
     25.08.2022r. / piątek / w godzinach 9:00 - 17:00 koszt 250 PLN; 
 - Biuro Zawodów 25.08.2022r./piątek/ w godzinach 15.00 - 17.30; 
 - dystrybucja opon ROTAX - 24.08.2028r. /czwartek/ w godzinach 15:00 - 17:00; 
 - dystrybucja opon ROK, OK, OK Junior, KZ2 - 25.08.2022r. /piątek/ w godzinach 15:00 - 17:00 
 - obowiązkowym paliwem na zawody jest paliwo VERVA o liczbie oktanowej 98 zakupione na  
   stacji paliw „ORLEN” nr 1466 ul. Rynkowa 62-081 Przeźmierowo; 
 - obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia w parku maszyn; 
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 - korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje regulamin szczegółowy zawodów może  
   nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem; 
 - organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania zawodów oraz     
   treningach w stosunku do zawodników i osób im towarzyszących oraz sprzętu przez nich  
   posiadanego; 
 - zawodnicy i mechanicy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów podczas całego czasu  
   trwania zawodów; 
 - tablica ogłoszeń znajduje się przy Biurze Zawodów; 
 - obowiązuje bezwzględna konieczność stosowania Regulaminu Ochrony Środowiska;  
 - każdy uczestnik i osoby obsługi wjeżdżające na teren obiektu Toru „POZNAŃ”,   
   zobowiązany jest wypełnić oświadczenie COVID-19 i poddać się bezdotykowemu badaniu  
   temperatury ciała; 
 - obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania silników w Parku Maszyn; 
 - obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania haków i wiercenia otworów w nawierzchniach     
   asfaltowych i betonowych; 
 - obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy quadami, skuterami, motocyklami oraz hulajnogami,     
   deskorolkami elektrycznymi na terenie obiektu - kara finansowa za każde naruszenie  
   wynosi 500 pln; 
 - obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania haków i wiercenia otworów w nawierzchniach     
   asfaltowych i betonowych; 
 - niedostosowanie się do powyższych postanowień końcowych, będzie karane przez organizatora  
   karą finansową; 
 - opłata za przyczepę campingową lub campera na terenie toru „POZNAŃ” wynosi 50 pln/doba; 
 - zakaz wjazdu samochodami osobowymi na teren Parku Maszyn; 
 - 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  
 
 
  
                                                                                                Dyrektor Zawodów 
 
                                                                                                 Tomasz Kędziora 
 
 
                                                                                                                                                        
 Załączniki:  
  

- Zgłoszenie do zawodów - załącznik nr 1 
- Harmonogram minutowy treningów - załącznik nr 2 
- Harmonogram minutowy zawodów - załącznik nr 3 
- Zestawienie Sędziów - załącznik nr 4 
- Wykaz hoteli - załącznik nr 5 

 
 
 
 
 Regulamin zatwierdzony przez GKSK w dniu  01.08.2022r. 
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