
	  
REGULAMIN	  

	  
1.	  Organizatorem	  Pucharu	  jest	  Tor	  Kartingowy	  Mkarts	  mieszczący	  się	  w	  Kolbuszowej	  przy	  ulicy	  
Piłsudskiego	  90D	  
	  
2.	  Zawody	  odbywają	  się	  na	  wskazanym	  przez	  organizatora	  torze	  i	  w	  wyznaczonej	  jego	  części.	  
	  
3.	  Uczestnikiem	  zawodów	  jest	  każda	  osoba	  powyżej	  10	  roku	  życia,	  mająca	  powyżej	  140	  cm	  wzrostu,	  
która	  wniosła	  wpisowe	  	  i	  zaakceptowała	  regulamin	  .	  W	  przypadku	  osób	  poniżej	  18	  roku	  życia,	  
konieczne	  jest	  osobiste	  podpisanie	  regulaminu	  i	  zgody	  uczestnictwa	  	  przez	  rodzica	  lub	  opiekuna	  
prawnego	  na	  specjalnym	  formularzu.	  	  
	  
4.	  Rozgrywki	  o	  puchar	  	  składały	  się	  będą	  z	  3	  rund	  rozgrywanych	  w	  okresie	  od	  16	  Listopada	  2012	  do	  31	  
marca	  	  2013	  roku	  w	  wyznaczonych	  przez	  organizatora	  terminach.	  	  
Terminy	  rozgrywania	  poszczególnych	  rund:	  

	  
5.	  Na	  jedną	  rundę	  	  składają	  się:	  	  
runda	  zapoznawcza	  6	  min	  
kwalifikacje	  10	  min	  
połfinały	  10	  min	  
finał	  12	  min	  

Wyniki	  kwalifikacji	  będą	  podstawą	  do	  ustawienia	  na	  starcie	  wyścigów	  finałowych.	  Pod	  uwagę	  brana	  
jest	  suma	  trzech	  najszybszych	  okrążeń	  danego	  uczestnika	  w	  jego	  wyścigu	  kwalifikacyjnym.	  Decyduje	  
ona	  o	  przydzieleniu	  do	  konkretnego	  finału	  i	  miejsca	  startowego	  w	  nim.	  

W	  wyścigu	  uczestnicy	  walczą	  o	  miejsca.	  Uczestnicy	  kwalifikacji	  zostają	  podzieleni	  zgodnie	  
z	  uzyskanymi	  czasami	  ,	  startują	  oni	  zgodnie	  z	  miejscami	  zajętymi	  w	  kwalifikacjach.	  W	  Finale:	  start	  
w	  wyścigu	  jest	  startem	  zatrzymanym,	  a	  uczestnicy	  ustawiają	  się	  na	  polach	  startowych.	  	  

W	  treningach,	  kwalifikacjach	  i	  wyścigach	  obowiązują	  zaostrzone	  przepisy	  dotyczące	  zachowania	  na	  
torze.	  Każda	  czerwona	  flaga	  pokazana	  zawodnikowi	  podczas	  kwalifikacji	  lub	  wyścigu	  będzie	  
wiązała	  się	  z	  dodaniem	  do	  jego	  czasu	  ogólnego	  1	  sekundy.	  Druga	  czerwona	  flaga	  będzie	  wiązała	  się	  
z	  dyskwalifikacją.	  Niereagowanie	  na	  niebieskie	  i	  czerwone	  flagi	  będzie	  kończyło	  się	  dyskwalifikacją	  
danego	  uczestnika.	  Dyskwalifikacja	  będzie	  polegała	  na	  automatycznym	  przesunięciu	  uczestnika	  na	  
ostatnie	  miejsce	  w	  danym	  wyścigu.	  W	  przypadku	  zdyskwalifikowania	  więcej	  niż	  jednego	  uczestnika	  
w	  danym	  wyścigu,	  wyżej	  będzie	  ten,	  który	  przejechał	  więcej	  okrążeń.	  
	  
6.	  Obowiązkiem	  uczestnika	  każdej	  z	  rund	  jest	  stawienie	  się	  minimum	  15	  minut	  przed	  planowanym	  
rozpoczęciem	  zawodów	  w	  biurze	  toru.	  Jeżeli	  uczestnik	  nie	  stawi	  się	  w	  wymaganym	  czasie	  i	  nie	  
uprzedzi	  o	  powodach	  swojego	  spóźnienia	  organizatora	  	  zostanie	  zdyskwalifikowany.	  
Jeżeli	  uprzedzi	  on	  organizatora	  o	  swoim	  spóźnieniu	  i	  poda	  jego	  powody	  do	  decyzji	  organizatora	  
pozostaje,	  czy	  zdyskwalifikować	  danego	  uczestnika.	  
	  



7.	  Wpisowe	  do	  każdej	  z	  rund	  	  obejmuje	  ono	  	  udział	  w	  sesji	  treningowej	  i	  wyścigu	  -‐	  nie	  obejmuje	  
udziału	  w	  finałach.	  Do	  finałów	  przechodzą	  zawodnicy	  z	  najlepszymi	  8	  czasami.	  Wpisowe	  	  można	  
wnieść	  w	  biurze	  toru	  lub	  	  na	  poniższy	  numer	  konta:	  
35-‐1020	  4391	  0000	  6302	  0056	  7693	  
Odbiorca:	  MTuning	  Mateusz	  Wrzesień	  	  

Tytułem:	  Zawody	  MKarts	  –	  xxx	  (gdzie	  xxx	  to	  imię	  i	  nazwisko	  uczestnika	  za	  którego	  wpłacane	  jest	  
wpisowe)	  
	  
8.	  Klasyfikacje	  
Będą	  obowiązywały	  następujące	  klasyfikacje,	  do	  których	  uczestnicy	  będą	  zdobywać	  punkty:	  
-‐	  Klasyfikacja	  generalna	  -‐	  będą	  w	  niej	  klasyfikowani	  wszyscy	  uczestnicy	  pucharu	  
-‐	  Klasyfikacja	  dzieci	  i	  młodzieży	  do	  17	  roku	  życia	  
-‐	  Klasyfikacja	  kobiet	  i	  mężczyzn	  
	  

W	  każdej	  w	  poszczególnych	  kategorii	  uczestnicy	  będą	  mieli	  tyle	  punktów	  ile	  mają	  
w	  klasyfikacji	  generalnej.	  
	  
9.	  Punktacja	  
Za	  zajęcie	  poszczególnych	  miejsc	  przyznawane	  będą	  następujące	  ilości	  punktów:	  
1.	  miejsce:	  25	  punktów	  
2.	  miejsce:	  20	  punktów	  
3.	  miejsce:	  18	  punktów	  
4.	  miejsce:	  15	  punktów	  
5.	  miejsce:	  12	  punktów	  
6.	  miejsce:	  10	  punktów	  
7.	  miejsce:	  8	  punktów	  
8.	  miejsce:	  6	  punktów	  
	  
Za	  osiągnięcie	  najlepszego	  czasu	  pojedynczego	  okrążenia	  w	  wyścigach	  finałowych	  uczestnik	  otrzyma	  
10	  punkt.	  
	  
10.	  Nagrody	  
Nagrody	  obligatoryjne	  przydzielane	  w	  każdej	  z	  rund:	  
1.	  miejsce	  –	  Puchar	  +	  5	  biletów	  na	  to	  +	  kominiarka+	  nagroda	  niespodzianka	  
2.	  miejsce	  –	  Puchar	  +	  3	  bilety	  na	  tor	  +	  kominiarka	  
3.	  miejsce	  –	  Puchar	  +	  3	  bilety	  na	  tor	  
	  
11.	  Sędzią	  każdej	  z	  rund	  będzie	  wyznaczona	  przez	  organizatora	  osoba.	  Będzie	  ona	  rozstrzygała	  
wszelkie	  pytania	  i	  kwestie	  sporne	  pojawiające	  się	  przed,	  w	  trakcie	  i	  po	  zawodach.	  Ona	  również	  będzie	  
czuwała	  nad	  prawidłowym	  przebiegiem	  losowań	  i	  wyścigów	  oraz	  będzie	  decydowała	  o	  karach	  dla	  
uczestników.	  
	  
12.	  Każdy	  z	  uczestników	  poprzez	  wniesienie	  wpisowego	  zgadza	  sie	  na	  przetwarzanie	  jego	  danych	  
osobowych	  dla	  celów	  Mkarts	  oraz	  na	  upublicznienie	  swoich	  danych	  w	  oficjalnych	  informacjach	  



prasowych	  	  oraz	  na	  podawanie	  jego	  danych	  w	  tabelach	  wyników.	  
	  
13.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmiany	  niniejszego	  regulaminu	  w	  dowolnym	  momencie	  
z	  jednoczesnym	  poinformowaniem	  uczestników	  	  o	  tej	  zmianie.	  W	  ciągu	  3	  dni	  od	  momentu	  ogłoszenia	  
zmian	  w	  regulaminie,	  uczestnik	  ma	  prawo	  do	  wycofania	  swojego	  uczestnictwa.	  Organizator	  nie	  ma	  
obowiązku	  zwrotu	  pieniędzy	  w	  przypadku	  wycofania	  się	  zawodnika.	  	  

	  
14.	  We	  wszelkich	  sprawach	  nieujętych	  niniejszym	  regulaminem,	  a	  dotyczących	  
organizacji	  i	  przebiegu	  zawodów	  decyduje	  organizator.	  W	  pozostałych	  kwestiach	  stosuje	  się	  przepisy	  
Kodeksu	  Cywilnego.	  


