
Puchar'MKarts'2013'
!

Puchar!MKarts!2013!–!składa!się!z!6!rund,!które!odbędą!się!w!następujących!terminach:!

'
Runda'1!–!22!czerwca!2013,!

Runda'2!–!20!lipca!2013,!13.07.2013;!
(zmiana!terminu!ze!względu!na!eliminacje!lokalne!w!Red!Bull!Kart!Fight)!

Runda'3!–!31!sierpnia!2013,!07.09.2013;!
(zmiana!terminu!ze!względu!na!liczne!prośby!uczestników!„ostatnie!dni!wakacji…”)!

Runda'4!–!28!września!2013,!
Runda'5!–!19!października!2013,!!

Runda'6'–'FINAŁ!–!30!listopada!2013.!
!

Opis! każdych! zawodów! (rundy)! oraz! godzina! ich! rozpoczęcia! zostanie! podana! w! odrębnym!

dokumencie.!!

!

@'@'@'PUNKTACJA'@'@'@'
!

W!danej!rundzie!zawodów!przyznawana!jest!następująca!liczba!punktów:!

W za!uzyskanie!danego!miejsca:!!

Miejsce'
Liczba'

punktów'
Miejsce'

Liczba'
punktów'

Miejsce'
Liczba'

punktów'
1' 50# 9' 24# 17' 8#
2' 45# 10' 22# 18' 7#
3' 42# 11' 20# 19' 6#
4' 39# 12' 18# 20' 5#
5' 36# 13' 16# 21' 4#
6' 33# 14' 14# 22' 3#
7' 30# 15' 12# 23' 2#
8' 27# 16' 10# 24' 1#

!

W Za!uzyskanie!najlepszego!czasu!w!kwalifikacjach!zawodnik!otrzymuje!5'punktów!doliczanych!
do!klasyfikacji!generalnej.!W!zależności!od!formuły!zawodów!(w!poszczególnych!rundach!oraz!

finale!mogą! zostać!przydzielone!dodatkowe!punkty)! –! informacja! ta!będzie!podana!w!opisie!

konkretnej!rundy.!

!

Punktacja!będzie!ogłaszana!na!stronie!internetowej!www.mkarts.pl!

!

@'@'@'KLASYFIKACJA'GENERALNA'@'@'@'
'
Do!klasyfikacji!generalnej!brane!są!wyniki!z!poszczególnych!rund!wraz!z!punktami!bonusowymi.!Ze!

względu! na! okres! wakacyjny! i! chęć! wyrównania! szans! dla! wszystkich! do! klasyfikacji! będę!

uwzględniane! wyniki! (punkty)! z! 4! najlepszych! rund! dla! danego! zawodnika.! W! przypadku! gdy! 2!

zawodników!uzyska!taką!samą!liczbę!punktów!o!kolejności!zadecydują!wyniki!z!5!rundy.!!



Warunkiem!koniecznym!by!walczyć!o!Puchar!MKarts!2013!(klasyfikacja!generalna)!jest:!udział'w'co'
najmniej'4'rundach'w'tym'w'Rundzie'6@tej'Finałowej.'
!!

@'@'@'NAGRODY'@'@'@'
!

Nagrody!(zgodnie!z!uzyskaną!liczbą!punktów)!w!ogólnej!klasyfikacji!będą!przydzielane!podczas!finału!

23!października!2013!roku.!

1!miejsce!–!Puchar!+!nagroda!niespodzianka,!

2!miejsce!–!Puchar!+!10!przejazdów!(po!10!minut)!gokartem!pojedynczym,!

3!miejsce!–!Puchar!+!5!przejazdów!(po!10!minut)!gokartem!pojedynczym.!

!

Nagrody!przydzielane!są!w!każdej!z!rund:!

1!miejsce!–!Puchar!+!5!przejazdów!(po!10!minut)!gokartem!pojedynczym,!

2!miejsce!–!Puchar!+!3!przejazdy!(po!10!minut)!gokartem!pojedynczym,!

3!miejsce!–!Puchar!+!bilet!lub!kominiarka.!

!

@'@'@'REGULACJE'@'@'@'
Obowiązują!dwie!kategorie:!

W OPEN!W!(kobiety,!mężczyźni!+!kategoria!JUNIOR),!

W JUNIOR!W!(urodzeni!po!22!czerwca!1997!r.!–!nie!starsi!niż!16!lat,!w!dniu!rozpoczęcia!pucharu).!

Wszyscy!zawodnicy!z!kat.!OPEN!muszą!być!doważeni!do!minimum!80!kg,!natomiast!kat.! JUNIOR!do!

minimum!60!kg!(limity!wagowe!mogą!zostać!zmniejszone,!jeżeli!najcięższy!zawodnik!danej!rundy!w!

danej! kategorii! nie! przekroczy!wagi!minimalnej! 60! lub! 80! kg).! Tor!MKarts! posiada! 10! gokartów! z!

systemem!doważania.!Do!jednego!gokarta!można!włożyć!max.!30!kg!odważników!(o!wadze!2,5!kg!–!

żółte!/!5!kg!–!czerwone!/!10!kg!–!niebieskie).!W!przypadku!gdy!zawodnik!waży!mniej!niż!45!kg!i!chce!

brać! udział! w! kategorii! open! –! to! powinien! zapewnić! sobie! dodatkowe! doważanie! (kamizelka,!

wkładka!lub!dodatkowe!dociążenie).!

W! przypadku! gdy! w! danej! rundzie! nie! zbierze! się! 8! zawodników! dla! jednej! z! 2! kategorii,! obie!

kategorie!mogą!zostać!połączone,!a!punkty!zostaną!przydzielone!jak!dla!1!kategorii.!!

Zawodnik! jest! ważony! w! pełnym! ubiorze;! kasku! oraz! wkładką! do! siedzenia,! jeśli! chce! z! niej!

skorzystać.! Dopuszczane! są! indywidualne! metody! doważenia! zawodnika,! które! nie! będą! stwarzać!

niebezpieczeństwa!dla!samego!zawodnika!oraz!innych!uczestników!zawodów.!Organizator!ma!prawo!

do!ważenia!zawodników!po!każdym!wyścigu!oraz!w!dowolnym!momencie!imprezy!

!

@'@'@'WARUNKI'UCZESTNICTWA'@'@'@'
!

W Terminowe!opłacenie!wpisowego.!

W Wiek! zawodnika! W! urodzeni! po! 22.06.1995! W! Organizator! zastrzega! sobie! możliwość! startu!

zawodników!niepełnoletnich,!pod!warunkiem!pisemnej!zgody!rodziców/opiekunów!prawnych!

potwierdzonych!ich!czytelnym!podpisem!złożonym!na!druku!dostępnym!na!torze!MKarts.!

W Każdy!uczestnik!zobowiązany!jest!do!zapoznania!się!z!regulaminem!toru!oraz!zawodów.!

W Zabronione! jest! spożywanie! alkoholu! lub! środków! odurzających! podczas! trwania! imprezy.!

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.!



W W!zawodach!ma!prawo!startu!każdy!posiadający!umiejętności! jazdy!gokartem.!Dopuszcza!się!

start! zawodników! z! licencjami! samochodowymi! i! kartingowymi.! W! zawodach! mogą! wziąć!

udział!również!obcokrajowcy.!

!

!

@'@'@'ZGŁOSZENIA'I'WPISOWE'@'@'@'
'

W Ilość!miejsc!w!danej!rundzie!jest!ograniczona!i!podawana!w!opisie!danej!rundy.!

W Każdy! zawodnik! zamierzający! wziąć! udział! w! Pucharze! MKarts! 2013! zobowiązany! jest! do!

rejestracji! elektronicznej! za! pomocą! formularza! zgłoszeniowego! dostępnego! na! stronie!

www.mkarts.pl! lub! bezpośrednio! na! adres! info@mkarts.pl! nie! później! niż! na! 2! dni! przed!

rozpoczęciem!danej!rundy.!!

W Każdy!zawodnik!musi!uiścić!wpisowe!zgodne!z!cennikiem!i!datami!dla!danej!rundy.!

W Wpisowe!nie!podlega!zwrotowi!w!przypadku!nie!stawienia!się!zawodnika!na!zawodach!lub!w!

przypadku!rażącego!naruszenia!regulaminu!zwodów!lub!regulaminu!Tor!MKarts.!

!

@'@'@'PRAWA'ZAWODNIKA'@'@'@'
'

Zawodnik!ma!prawo!do!złożenia!protestu!dotyczącego!decyzji! sędziego.!Będzie!on!rozpatrzony!pod!

warunkiem!złożenia!go!na!piśmie!i!dostarczenia!do!sędziego!głównego,!jednakże!nie!później!niż!przed!

rozpoczęciem!kolejnego!wyścigu.!W!chwili!rozpoczęcia!kolejnego!wyścigu!następującego!po!tym,!do!

którego!zawodnik!chce!złożyć!protest!wygasza!możliwość!jego!złożenia.!

!

@'@'@'ORGANIZATOR'@'@'@'
!

Organizatorem! Pucharu! MKarts! 2013! jest! firma! MTuning! właściciel! Halowego! Toru! Kartingowego!

MKarts! w! Kolbuszowej! przy! ulicy! Piłsudskiego! 90D.! Zawody! odbywają! się! na! wskazanym! przez!

organizatora!torze!i!w!wyznaczonej!jego!części.!

Organizator!uprawniony!jest!do:!

W wydawania! uczestnikom! wiążących! poleceń,! instrukcji! i! wskazówek! dotyczących! używania!

przez!nich!sprzętu!udostępnionego!przez!Tor!MKarts,!

W odebrania! uczestnikowi! prawa! startu!w! zawodach!w! trybie! natychmiastowym!w!przypadku!

naruszenia! regulaminu! Toru! MKarts,! niebezpiecznej! i/lub! agresywnej! jazdy! zagrażającej!

bezpieczeństwu!uczestników,!nie!zastosowania!się!do!poleceń!składu!sędziowskiego,!którego!

decyzja!jest!ostateczna.!

!

@'@'@'SĘDZIOWIE'@'@'@'
!

Przebieg! zawodów! będzie! nadzorowany! przez! jednego! sędziego!wyznaczonego! przez! organizatora!

oraz! przez! pracowników! toru.! Zespołu! Sędziów! zostanie! podany! bezpośrednio! przed! zawodami!

podczas!odprawy!uczestników.!

!

@'@'@'POSTANOWIENIA'KOŃCOWE'@'@'@'
!

W Organizator!zapewnia!sobie!prawo!odwołania!imprezy!(każdej!z!rund!lub!całego!pucharu)!bez!

podania! przyczyny,! jednakże! nie! później! niż! na! 2! dni! przed! rozpoczęciem! danej! rundy.! W!



takim! wypadku! wpisowe! zostanie! zwrócone! zawodnikom! w! całości! w! terminie! nie!

późniejszym!niż!14!dni!od!ogłoszenia!tego!faktu.!

W Powyższy! regulamin! może! zostać! zmieniony! w! dowolnej! chwili,! przy! czym! zmiany! będą!

każdorazowo! publicznie! ogłaszane! na! stronie! www.mkarts.pl! oraz! na! fecebooku.! Wszyscy!

zawodnicy!są!zobowiązani!do!zapoznania!się!z!zasadami,!a!nieznajomość!regulaminu!Pucharu!

MKarts!2013!oraz!regulaminu!Toru!MKarts!w!Kolbuszowej!nie!zwalnia!z!przestrzegania!go.!

W We! wszelkich! sprawach! nieujętych! w! niniejszym! regulaminie,! a! dotyczących! przebiegu!

zawodów!i!ich!organizacji!decyduje!Organizator.!!

!

!

Szczegóły!punktacji!(bonusów)!w!opisie!wyników!każdej!rundy!

Aktualizacja!dnia!1!października!2013.!


