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1. PRZEDMIOT i CEL REKOMENDACJI
Celem tych zaleceń jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa na torach wewnętrznych i torach
zewnętrznych w sporcie kartingowym powszechnym i rekreacyjnym.
Organy międzynarodowy (CIK-FIA) i krajowy (PZM) podejmują zadania i wysiłki mające na celu
zdefiniowanie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa w celu osiągnięcia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dla Indoor Kartingu oraz Outdoor Kartingu.
Z biegiem lat, sport kartingowy stał się bardzo popularny i ogólnodostępny. Dzisiaj obejmuje
szeroki zakres zastosowań, z wykorzystaniem zaplecza torów halowych i torów zewnętrznych:
- komercyjnie, wynajem poprzez bilet,
- szkolenia i treningi, eventy, konkursy i zawody,
- akademie i szkoły dla młodych kierowców,
- kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje,
- publicznie, firmowe i prywatne wewnętrzne imprezy.
Sport kartingowy ciągle się rozwija i otwiera na nowe rozwiązania w wielu państwach na całym
świecie, dlatego konieczne jest ustalenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w dziedzinie
kartingu powszechnego i rekreacyjnego.
Karting w formie rekreacji i wypoczynku oraz komercji to działalność angażująca odpowiedzialność
Usługodawcy.
Celem tych zaleceń jest pomoc usługodawcy w zapobieganiu niebezpiecznym zdarzeniom i
wypadkom oraz w celu zapewnienia, że jego nadzór jest zgodny z ogólnym bezpieczeństwem.
Bezpieczeństwo w kartingu obejmuje infrastrukturę, w tym tory, gokarty, kierowców i zarządzanie
obiektem.
Zalecenia te oparte są na doświadczeniach CIK-FIA i PZM, biorąc pod uwagę specyfikę
działalności w kartingu powszechnym i rekreacyjnym.
2. ZAKRES STOSOWANIA
Zalecenia te odnoszą się do określenia bezpieczeństwa na torach wewnętrznych i torach
zewnętrznych w kartingu powszechnym i rekreacyjnym w zakresie wykonania ogólnego
bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług.
Rekomendacja ta nie jest substytutem dla lokalnych i krajowych przepisów.
Zalecenia te nie stosuje się do nadzoru nad innymi usługami dodatkowymi zapewnionymi przez
krajową federację sportów motorowych.
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Ani nie stosuje się do imprez kartingowych, które są poza zwykłą działalnością, biznesowych
wydarzeń, konkursów i zawodów organizowanych pod kontrolą CIK-FIA czy PZM, gdzie
specyficzne wymagania bezpieczeństwa dla konkurencji są stosowane.
3. DEFINICJA
Karting powszechny i rekreacyjny jest działalnością zorganizowaną, oferującą usługi rekreacji i
wypoczynku w kartingu, które:
- Wykluczają imprezy kartingowe, konkursy i zawody organizowane przez i pod nadzorem CIK-FIA
i PZM lub Organizacje - Kluby, które dostały niezbędne zezwolenia, poprzez udzielanie licencji
przez PZM lub vise jednego z jego członków stowarzyszonych, klubów, jak zdefiniowano w
Międzynarodowym Kodeksie Sportowym i są zgodne z bezpieczeństwem sportowym,
dyscyplinarnym i zasadami technicznymi CIK-FIA i / lub PZM;
- Odbywają się na wyłączną odpowiedzialność osoby prawnej świadczącej usługi, a zarządzane są
przez jego pracowników lub osoby działające pod jego nadzorem.
4. ZALECENIA OGÓLNE
W celu osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, usługodawca powinien upewnić się, że te
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są stosowane do:
- infrastruktury toru,
- gokartów,
- sprzętu ochrony osobistej,
- kierowców,
- zarządzania obiektem.
Karting powszechny i rekreacyjny obejmuje szeroki zakres wieku, wielkości, wagi i doświadczenia.
Oferuje również szeroki zakres działań, takich jak wynajem poprzez bilet w krótkich sesjach
grupowych i imprez firmowych oraz imprez długodystansowych.
Odpowiedzialnością usługodawcy jest, aby upewnić się, że obiekt, tor, gokarty, rodzaj
proponowanego działania i zarządzanie obiektem są odpowiednie dla kierowców oraz innych osób
zaangażowanych.
Gokarty o różnych osiągalnych prędkościach i mocach nie powinny być dozwolone na torze w tym
samym czasie.
Zalecenia zawarte w poniższej tabeli, zatytułowane "Wiek, Prędkość/Moc, Tor, Uczestnicy,
Zalecenia" powinny być przestrzegane.
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Wiek

Nominalna/
Maksymalna
prędkość

Moc
(kw)

Tor
hala

Szybki Tor
odkryty

Od 5-6 lat

<45

<4.5

Tak

Od 10 lat

<65

<7

Tak

Maksymalna liczba
gokartów na torze

Komentarze

Tak

Inny tor na
świeżym
powietrzu
Tak

L/20
Max. 20

Zalecany specjalny tor

Tak

Tak

L/20
Max. 20

Stosownie do
warunków torowych;
wysoka przyczepność
opony nie zalecana

Od 12 lat

<90

<9

Tak

Tak

Tak

L/20
Max. 20

Od 15 lat

<110

<21

Nie

Tak

Nie

L/20
Max. 30

Szybki tor = tory zaprojektowane zgodnie z zasadami CIK-FIA lub PZM dla konkurencji (patrz definicje) L =
długość toru w metrach
5. INFRASTRUKTURA
Sprzęt bezpieczeństwa infrastruktury obiektu powinien uwzględniać bezpieczeństwo kierowców,
widzów oraz personelu usługodawcy.
5.1 Tor
5.1.1 Ogólne zalecenia dotyczące trasy
Tory wykorzystane do spędzania wolnego czasu na gokartach nie powinny stanowić zagrożenia
dla zdrowia klientów korzystających z usług danego obiektu.
Ścieżki/trasy powinny być zgodne z lokalnymi przepisami oraz być zatwierdzone pod względem
bezpieczeństwa, jeśli wymaga tego infrastruktura posiadać elementy pochłaniające ewentualne
uderzenia i zabezpieczające przed wypadnięciem.
Tory gdzie gokarty rekreacyjne prowadzone są szybciej niż 90 km /h powinny być odpowiednio
zaprojektowane. Zaleca się, żeby takie tory powinny przestrzegać zasady projektowania ścieżek
zdefiniowanych przez PZM lub CIK-FIA, a najlepiej zatwierdzone przez PZM.
W każdym razie, każdy tor powinien zostać zatwierdzony przez ekspertów akredytowanych dla
tego zadania.
5.1.2 - Szczególne zalecenia dotyczące trasy
5.1.2.1 - projekt toru
Konstrukcja toru powinna być adekwatna do celów rekreacyjnych, gdzie niedoświadczeni kierowcy
nie mogli by stanowić zagrożenie dla siebie lub innych kierowców.
Konstrukcja toru powinna zapewnić dobrą widoczność.
Szerokość toru powinna umożliwiać bezpieczne wyprzedzanie.
Zaleca się, aby szerokość toru powinna wynosić minimum 7 m dla szybkich torów otwartych, a 3,5
m dla torów wewnętrznych halowych.
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Zaleca się korzystanie z betonu lub asfaltu jako materiał nitki toru.
Nawierzchnia toru powinna być równa i wolna od dziur.
Na torach zewnętrznych, trzeba pamiętać o usunięciu wody w warunkach deszczowych oraz
należy przewidzieć miejsca, gdzie gromadzi się woda i należy unikać jej stagnacji.
5.1.2.3 - zabezpieczenia torowe do gokartów rekreacyjnych
Zamontuj zabezpieczenia mające na celu ochronę kierowcy i powinny być zainstalowane:
- Tam, gdzie istnieje ryzyko zderzenia się karta z naprzeciwko stałej przeszkody lub struktury,
- W celu ustalenia odległości pomiędzy 2 sąsiednimi odcinkami toru tak, że przypadkowe
skrzyżowanie się jednego pasa z drugim jest uniemożliwione.
Zabezpieczenia mające na celu ochronę kierowcy powinni być z elastycznego materiału dzięki
czemu pochłaniają energię podczas zderzenia.
Zabezpieczenia powinny być zaprojektowane tak, aby były stabilne i powinny być takie, żeby
gokarty nie mogły przejść pod nimi lub nad nimi.
Zabezpieczenia powinny być połączone razem w celu zapobieżenia uderzeniom gokartów miedzy
sobą.
Widoczność toru powinna być brana pod uwagę, zarówno pod względem obserwacji ze strony
obsługi i widza, jak i z punktu widzenia kierowcy, przy określaniu wysokości zabezpieczenia toru.
5.1.2.4 - zabezpieczenia torowe od widowni i publiczności
zabezpieczenia torowe od widowni powinny być zainstalowane:
- Aby zapobiec kierującemu gokartem z dotarciem do publiczności po utracie kontroli,
- Aby utrzymać publiczność z dala od obszarów jazdy.
zabezpieczenia torowe od publiczności powinny być odpowiedniej wysokości i wytrzymałości, w
zależności od ich położenia na torze i na wymiar wolnej przestrzeni między torem i zabezpieczeń.
5.1.2.5 - powierzchnia Pit lane
Obszary pit lane powinny być umieszczone w taki sposób, że można do niego wejść jedynie za
pomocą wytyczonego pasa wstępu.
Wejście do strefy serwisowej powinno znajdować się w miejscu, gdzie prędkość na torze jest
bardzo niska, a gdzie jazda innym kierowcom na torze nie jest utrudniona.
Wejście i wyjście pit lane powinny być wyraźnie zaznaczone i widoczne z toru.
Szerokość depo powinna być wystarczająco wąska, aby zapobiec wyprzedzania w alei serwisowej.
Pit lane wejściowe powinno być zaprojektowane w taki sposób, żeby prędkość nie mogła być zbyt
duża w pit lane.
5.1.2.6 - System sygnalizacyjny
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Tor powinien mieć system sygnalizacyjny, który może być w postaci sygnalizacji świetlnej lub
systemu flag.
System sygnalizacji powinien być wyraźnie widoczny dla kierowców na torze.
5.2 - Budynki i okolica
5.2.1 - Zalecenia ogólne
Budynki i otoczenie muszą być zgodne z ustawodawstwem krajowym, dotyczące kwestii takich jak
bezpieczeństwo, prawo budowlane, ogólnego bezpieczeństwo przeciw pożarowe i ochrony
środowiska.
Wyjścia i bramy ewakuacyjne powinny być wyraźnie oznakowane.
5.2.2 - Szczególne zalecenia dotyczące działań rekreacyjnych Indoor Karting
Budynek toru we wnętrzu powinien być wyposażony w układ wentylacyjny i w sposób ciągły
pracującego systemu alarmowego, w odniesieniu do zawartości tlenku węgla (CO) w powietrzu.
Oświetlenie Indoor kartingowych torów powinno być wystarczająco mocne i równe na całej
powierzchni, tak by nie stanowiło dodatkowego czynnika ryzyka dla kierowców. Co najmniej 100
luksów zalecane na całym torze.
5.2.3 - sprzęt ratowniczy
Sprzęt do obsługi sytuacji awaryjnych, takich jak:
- zagrożenie pożarowe,
- wypadki,
- urazy,
- zatrucie tlenkiem węgla,
- skażenie,
powinny być zgodne z obowiązującym ustawodawstwem danego kraju i być jasno zdefiniowane.
Urządzenia te powinny być umieszczone w łatwo dostępnych obszarach, a ich lokalizacja powinna
być wyraźnie widoczna.
Numery telefonów (lub inne środki komunikacji) środków ratowniczych, takich jak służby
ratunkowe, szpital, straż pożarna, policja, etc., powinny być wyraźnie wskazane w pobliżu środków
komunikacji na terenie obiektu toru.
6. Gokarty REKREACYJNE
Tylko gokarty specjalnie zaprojektowane jako gokarty rekreacyjne mogą być stosowane na torach
do kartingu powszechnego i rekreacyjnego.
Korzystanie z gokartów, które nie posiadają atestów i certyfikatów oraz nie spełniają
bezpieczeństwa dla gokartów rekreacyjnych powinno być zabronione.
6.1 - Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa – minimalne warunki
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Dla konstrukcji gokartów rekreacyjnych, należy wziąć pod uwagę fakt, że mogą one być stosowane
na różnych ścieżkach, trasach torów i podlegać częstym uderzeniom i poważnym nadużyciom.
Dla konstrukcji gokartów, należy również wziąć pod uwagę, że będą one prowadzone przez wielu
różnych kierowców, z których jest wiele niedoświadczonych i młodych.
Minimalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa obejmują:
- Ochronę przed uderzeniami w inne gokarty rekreacyjne,
- Ochronę kierowców przed gorącymi i obracającymi się częściami,
- Funkcje karta, które mogą być dostosowane do kierowców (ergonomia w połączeniu z
kierownicą, pedałami i siedzeniem),
- Elementy bezpieczeństwa (hamulce, układ kierowniczy, pedały, fotel, opony, zbiornik paliwa,
zderzaki, itp),
- Konserwację i naklejki ochronne na Karcie,
- Konserwację z godnie z podręcznikiem użytkownika.
6.2 - Ogrodzenia gokartów rekreacyjnych przed uderzeniami
Gokarty rekreacyjne powinny być wyposażone w ochronę przed uderzeniami, które biegną dookoła
karta, w tym wokół kół przednich i tylnych.
Ochrona powinna być zaprojektowana w taki sposób, że:
- Kontakty koło do koła są zabezpieczone,
- Układ kierowniczy jest skutecznie chroniony,
- Kart pozostaje stabilny w wypadkach uderzenia karta o karta w taki sposób, że ryzyko wspinania
karta nad innego karta lub na przeszkodę jest ograniczone do minimum.
Cała ochrona gokarta powinna posiadać system pochłaniania energii, który pozostaje skuteczny z
upływem czasu. Jego konstrukcja powinna uwzględniać prędkość karta.
6.3 - Ochrona przed gorącymi i wirującymi elementami
Najcieplejsze elementy karta powinny być chronione za pomocą odpowiednich środków mających
na celu zapobieganie przypadkowym kontaktom ciała kierowcy lub części jego ciała z gorącymi
elementami.
Wirujące elementy powinny być zabezpieczone przed wciągnięciem długich włosów, chust lub
luźnych ubrań zaplątujących się w nich. We wszelkich przypadkach te zagrożenia należy unikać definicja w punkcie 7.1.
Górna strona tylnych kół powinna być chroniona.
6.4 - Funkcje dostosowania gokarta do wielkości kierowcy
Gokarty rekreacyjne powinny mieć środki, aby łatwo można było dostosować je do różnych
rozmiarów kierowców.
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Pedały i fotele powinny być dostosowane do wielkości każdego kierowcy.
6.5 - elementy zabezpieczające
Elementy takie jak hamulce, pedały, układ kierowniczy i opony mają szczególne znaczenie dla
bezpieczeństwa rekreacyjnego karta.
Powinny one być tak zaprojektowane, aby były wiarygodne (zawsze pewne i sprawne).
Minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tych składników powinno być następujące:
6.5.1 - Układ hamulcowy
Układ hamulcowy powinien być tak zaprojektowany, aby był wiarygodny i aby zapewnił
wystarczającą siłę hamowania.
Jego konstrukcja powinna uwzględniać prędkość karta wypoczynkowego oraz szeroką gamę
wielkości kierowców, wagi i wytrzymałości, jak również sytuacje zderzeniowe.
Siła hamowania powinna mieć zastosowanie co najmniej do obu tylnych kół jednocześnie.
Pedał hamulca powinien być silnie związany z ramą lub regulowanej długości systemu nośnego
pedałów.
Układ hamulcowy powinien być wyposażony w urządzenie zabezpieczające, dzięki czemu system
działa po ewentualnej awarii, łącza pedału do struktury.
Typ hamulca i rodzaj płynu używanego powinny być wyraźnie oznaczone naklejką utrzymywania
na karcie i w instrukcji użytkownika.
6.5.1.2 - Pedały
Konstrukcja (wytrzymałość) pedałów powinna uwzględniać siły powstające w wyniku ewentualnych
awarii.
Kształt pedałów powinien być tak zaprojektowany, aby zapobiec urazom.
Kształt pedałów powinien być tak zaprojektowane, aby zapobiec ślizganiu się stóp dalej.
Pedały powinny być umieszczone w taki sposób, żeby nie mogły być dotykane przy ewentualnej
stłuczce z innym kartem lub z prawidłowo zaprojektowanym i zainstalowanym zabezpieczeniu toru.
Funkcje lub rozszerzenia w celu dostosowania rozmiaru pedału do wielkości stóp kierowcy
powinny być zintegrowane z pedałami. Dopuszcza się stosowanie nakładek mocno
zamocowanych do pedałów.
6.5.3 - Układ kierowniczy
Układ kierowniczy powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem możliwych skutków awarii.
Kierownica powinna mieć kształt zamkniętego okręgu.
Materiały używane do wykonania kierownicy powinny być takie, aby w przypadku zderzenia mogły
zgiąć się bez łamania.
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Piasta koła kierownicy powinna mieć metalową płytkę, aby zapobiec nabicia się kolumną
kierownicy przez kierowcę w razie wypadku.
Wszystkie części układu kierowniczego należy podłączyć w sposób zabezpieczony za pomocą
takich środków, jak samozaciskowymi nakrętkami lub śrubami lub pierścieniami
zabezpieczającymi.
6.5.4 - Koła i opony
Koła powinny być połączone z tylnymi piastami osi i zamontowane na kołowej osi za pomocą
metody blokowania bezpieczeństwa, takie jak zawleczek, samo zabezpieczających śrub i
pierścieni zabezpieczających.
Opony powinny mieć na ścieranie-bar.
6.5.5 - Układ paliwowy
Zbiornik paliwa powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem surowych warunków
występujących podczas korzystania z jazdy kartem.
Zbiornik paliwa powinien być umieszczony w taki sposób, żeby nie mógł mieć negatywnego
wpływu podczas sytuacji zderzeniowych.
Zbiornik paliwa nie powinien być umieszczony wzdłuż obudowy ochraniającej karta. Powinien on
być umieszczony między nogami kierowcy.
Zamontowanie zbiornika paliwa w górnej części silnika powinno być zabronione.
Zbiornik paliwa powinien mieć pojemnik przelewowy. Baterie (electro gokarty) i zbiorniki na gaz
(gazowe gokarty) powinny być zamontowane w taki sposób, żeby ich pozycja mogła trwale
zapewnić bezpieczeństwo nawet w razie wypadku.
6.6 - Konserwacja i naklejki bezpieczeństwa
Gokarty powinny być na bieżąco przeglądane i konserwowane oraz posiadać naklejki
bezpieczeństwa:
- Ostrzeżenie usługodawcy do utrzymania gokarta w odpowiednich warunkach (patrz
konserwacja),
- Instruowanie kierowców na temat bezpieczeństwa (briefing),
- Zakaz jazdy dla kierowcy:
· Bez odpowiednich zabezpieczeń,
· Z długimi włosami na zewnątrz kasku,
· Z szalikiem lub unoszącymi się częściami ubrania,
· Pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
Dodatkowe naklejki przypominające o niebezpieczeństwach: tj. długie włosy poza kaskiem,
pływające (luźne) ubrania, szaliki są zalecane.
6.7 - Dokumentacja techniczna - naklejki konserwacji sprzętu
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Gokarty rekreacyjne powinny być zaopatrzone w dokumentację techniczną obejmującą:
- Przeglądy i konserwację oraz podręcznik użytkownika.
- Katalog części z rozbitych gokartów.
Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie naklejki konserwacyjne związane z
korzystaniem z gokarty dla przyjemności.
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać co najmniej:
- instrukcje dotyczące sposobu napędzania gokarta,
- instrukcje dotyczące konserwacji gokarta,
- Ostrzeżenie, że gokart musi być utrzymywany w stanie pierwotnym,
- ostrzeżenia o kwestii bezpieczeństwa,
- Zalecenia dotyczące kierowców:
· Ubrania - ochrona,
· Ograniczenia wiekowe,
· Zdrowie i zachowanie.
7. Kierowcy
7.1 - Obsługa przeprowadza Briefing dla każdego kierowcy zanim wsiądzie do gokarta
W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy gokartem rekreacyjnym, każdemu przedstawia się
szczególne wymagania i ograniczenia podczas jazdy dla kierowców.
Usługodawca powinien pouczyć ich o bezpieczeństwie.
Zanim zostaną dopuszczeni do zasiadania w gokartach, usługodawca powinien przeprowadzić
briefing z każdym z nich, aby pouczyć ich o właściwym wykorzystaniu gokartów i zasadach na
torze oraz powiedzieć im, że muszą oni przestrzegać instrukcji, regulaminu usługodawcy.
Usługodawca nie powinien dopuścić do jazdy kierowców:
- Bez odpowiednich zabezpieczeń,
- Z długimi włosami na zewnątrz kasku,
- Z szalikiem lub z luźnymi ubraniami,
- Pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
To jest odpowiedzialność usługodawcy w celu zapewnienia, że kierowcy są informowani o
zasadach i że te zalecenia są w pełni przestrzegane.
7.2 - Ograniczenia wiekowe i wielkość
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Ograniczenia wiekowe i wielkość kierowców powinna być zgodna z zaleceniami niniejszego
dokumentu, muszą być one także we wszystkich przypadkach zgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa danego kraju.
7.3 Sprzęt - ubrania
Kierowcy powinni nosić odpowiednie zabezpieczenia (patrz załącznik nr 1).
Zabrania się jazdy kierowcom, których odzież może być źródłem zagrożenia.
7,4 - Zdrowie i zachowanie
Jazdy powinno być zakazane dla kierowców z problemami zdrowotnymi, zwłaszcza z historią:
- Chorób serca,
- Głowy, szyi lub pleców dolegliwości,
- Zaburzenia układu nerwowego,
- Ataku padaczki,
- Oraz inne problemy zdrowotne, które mogą mieć wpływ na zdolność prawidłowego i
bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
Jazda powinna być również bezwzględnie zakazana dla kierowców, którzy mają zaburzenia
zachowania lub są pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
7.5 - Komunikacja
Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dla kierowców powinny być wyświetlane za pomocą paneli
lub desek lub na filmach. Wyświetlacze powinny być umieszczone w miejscach widocznych dla
kierowców.
7.6 - Sankcje
Kierowcy powinni być poinformowani o poniesionych karach, jeśli nie będą przestrzegać zaleceń
obsługi toru i właściwych regulaminów.
8. Zarządzanie
W celu utrzymania i poprawy poziomu bezpieczeństwa, usługodawca powinien być zgodny z
minimalną liczbą wymogów i procedur, takich jak:
- Organizacja usługodawcy,
- Szkolenie personelu,
- Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa,
- Przeglądy i konserwacja oraz właściwa ilość gokartów na torze,
- Nadzór nad działalnością,
- Zapisy,
- Ubezpieczenie Usługodawcy,
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- Itd.
8,1 - Organizacja usługodawcy
Struktura organizacji powinna być ustalona przez usługodawcę, jednoznacznie określając:
- Funkcje członków personelu i ich obowiązków,
- Liczba pracowników wymagana do uruchomienia różnych działań,
- Poziom kwalifikacji i szkoleń wymaganych dla poszczególnych pracowników.
8.2 - sytuacje awaryjne
Szczególnym dokumentem dla zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych (pożar, wypadek,
zanieczyszczenia, etc.) powinny być ustalone przez usługodawcę, określając:
- Rolę i obowiązki członków personelu w nagłych przypadkach,
- Urządzenia do wykorzystania i gdzie je znaleźć,
- Taki rodzaj szkolenia aby nauczyć pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach nadzwyczajnych.
8.3 - Pracownicy - kwalifikacje - szkolenie
Personel powinien być zakwalifikowany do funkcji i obowiązków, które mają do spełnienia.
Powinni oni być świadomi znaczenia bezpieczeństwa, poinformowani o różnych kwestiach
bezpieczeństwa oraz przeszkalani w sposób regularny.
Powinno być specjalne szkolenie w celu zapewnienia, że personel może prawidłowo obsługiwać w
sytuacjach awaryjnych.
8.4 - Konserwacja sprzętu bezpieczeństwa (oprócz gokartów i toru)
Wszystkie urządzenia zabezpieczające powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
zgodnie z ustawodawstwem danego kraju.
Sprawność (wentylacji) i dokładność (pomiar) systemu wentylacyjnego oraz system pomiaru tlenku
węgla dla rozrywki Indoor Karting powinna być sprawdzana regularnie.
Urządzenia awaryjne takie jak gaśnice i apteczki pierwszej pomocy powinny być ważne.
8.5 - Utrzymanie gokarty rekreacyjnych
Gokarty rekreacyjne powinny być utrzymywane w dobrym stanie, zgodnie z instrukcjami podanymi
w instrukcji obsługi.
Powinni przestrzegać planu konserwacji okresowej, np dzienne, tygodniowe, miesięczne.
Elementy związane z bezpieczeństwem w tych gokartach powinna być sprawdzona ze szczególną
starannością:
- hamulce,
- układ kierowniczy,
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- opony,
- obudowa ochrona,
- Ze względu na ochronę przed gorącem i elementami wirującymi,
- nakrętki i śruby,
- Obecność ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa,
- (Lub baterii i gaz) układ paliwowy.
A karty, które poniosły poważne szkody podczas zderzeń powinny zostać poddane pełnej kontroli,
w tym kontroli geometrii oraz stanu ramy przed wykorzystaniem ponownym na torze.
Tankowanie powinno odbywać się przy wyłączonym silniku i bez kierowcy w karcie.
8.6 - Utrzymanie toru
Trasa powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Pozycja i stan zabezpieczeń powinny być regularnie sprawdzane i naprawiane w razie potrzeby.
Nawierzchnia toru powinna być utrzymywana w czystości, ślady ropy powinny zostać usunięte,
otwory lub nierówności powinny być naprawiane w krótkim czasie.
8.7 - codzienna kontrola bezpieczeństwa przed otwarciem
Przed pierwszą jazdą kartem na początku każdego dnia, kontroli powinny być przeprowadzone.
To sprawdzenie przed otwarciem obejmuje przedmioty związane z bezpieczeństwem, takie jak:
- gokarty rekreacyjne,
- budynki i otoczenie,
- Wyposażenie kierowców,
- Sprzęt ratowniczy.
Punkty mają być sprawdzane i odpowiednie warunki powinny być wymienione w "operacji przed
otwarciem listy kontrolnej".
Punkty wymagające działań lub mogą potrzebować działania w ciągu dnia powinna być podane w
formie pisemnej jako komentarze.
8.8 - Nadzór sesji
Usługodawca lub użytkownik (ów) Pracownicy powinni przeprowadzić następujące zadania:
* Zanim wyjadą gokarty na tor:
- Upewnić się, że jakość powietrza (tor kryty) jest prawidłowa,
- Upewnić się, że liczba wypuszczanych gokartów na tor znajduje się w maksymalnej
dopuszczalnej granicy,
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- Upewnić się, że gokarty wyjeżdżające na tor są tego samego typu,
- Upewnić się, że gokarty zostały sprawdzone pod względem bezpieczeństwa,
- Upewnić się, że kierowcy, którzy chcieliby wziąć udział w sesji są uprawnieni do kierowania
(wiek, rozmiar, odzież, zdrowie, brak narkotyków / alkoholu i / lub zaburzeń w zachowaniu),
- Upewnić się, że kierowcy noszą co najmniej obowiązkowe zabezpieczenia (patrz załącznik 1),
- Upewnić się, że kierowcy przed rozpoczęciem jazdy mają właściwą pozycję za kierownicą w
gokarcie (patrz dodatek 1).
* W trakcie sesji jazdy:
- Upewnić się, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane,
- Od razu ostrzegać, ukarać lub wykluczać kierowców za niebezpieczne, agresywne lub z
zaburzeniami zachowanie,
- Natychmiast zatrzymać każdego kierowcę z długimi włosami wystającymi z jego / jej kasku lub w
luźnych ubraniach,
- Upewnić się, że tankowanie odbywa się przy wyłączonym silniku, a kierowca wyszedł z karta.
* Na koniec sesji jazdy:
- Upewnić się, że kierowcy nie idą do wyjścia w ograniczonych obszarach.
8.9 - Rekordy
Zapiski z następujących czynności powinny być przechowywane:
- Dziennik utrzymania gokartów i codziennych czynności kontrolnych,
- Dziennik utrzymania toru,
- Książka -dziennik operacji przed otwarciem listy kontrolnej,
- Sprawozdania z awarii lub raporty o sytuacjach krytycznych,
- Książkę z nadzwyczajnej konserwacji i kontroli urządzeń,
- Książkę z szkolenia personelu i kwalifikacji,
- Książkę z szkoleń i kwalifikacji z sytuacji nadzwyczajnych.
8.10 Ubezpieczenie
Usługodawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące
odpowiednie szkody wynikłe z jakiegokolwiek wypadku, pożaru lub eksplozji, które miało miejsce w
czasie, gdy usługa była dostarczona lub inna podobna działalność miała miejsce. Ubezpieczenie to
powinno zapewniać odpowiednie odszkodowanie za szkody na osobie oraz szkody lub straty w
mieniu każdej osoby fizycznej lub prawnej, spowodowało lub przyczyniło się przez awarię
usługodawcy lub przez kierowcę, na rzecz osób trzecich, innych kierowców i dla widzów.

14

Wszystkie ograniczenia i minimalne wymogi prawne wykonalne w państwie, w którym świadczona
jest usługa powinna być absolutnie i całkowicie przestrzegane, jako obowiązkowego poziomu
minimalnego pokrycia.

Załącznik nr 1
Briefing - szkolenie
Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny być wyraźnie widoczne.
Przed rozpoczęciem jazdy, treningu, Kierowcy powinni być poinformowani o:
- Fakcie, że nie powinni:
* dotykać silnika lub ciepłych części obudowy,
* stawać na lince gazu, przewodach paliwowych i wężach hamulcowych,
* stawać na osłonach bocznych podczas wchodzenia lub wychodzenia z gokarta,
- Sposobie korzystania z przepustnicy gazu oraz pedałów hamulca i właściwego położenie rąk na
kierownicy ( "10h10"),
- Jeździe bez jednoczesnego korzystania z przepustnicy gazu i pedału hamulcowe,
- Sposobie, aby zablokować fotel, kolumnę kierownicy i pedały (jeżeli są regulowane),
- Zasadach wyprzedzania,
- Unikaniu kontaktu i zderzeń Karta do Karta,
- Niebezpieczeństwie zimnych opon na pierwszych okrążeniach (brak przyczepności),
- Znaczeniu flag sygnalizacyjnych i świateł oraz obowiązku postępowania zgodnie z instrukcjami
personelu na torze,
- Obowiązujących sankcjach i karach jeżeli reguły nie są przestrzegane, zwłaszcza w przypadku
niebezpiecznej jazdy.
Odzież ochronna – bezpieczeństwo osobiste kierowcy
Kierowcy powinni nosić następujące zabezpieczenia:
- Środki zabezpieczenia ich długich włosów pod kaskiem (Obowiązkowe dla kierowców z długimi
włosami),
- Jednorazowe czepki (ze względów higienicznych),
- Balaklawy dla kierowców z włosami, które mogą wyjść z kasku (zalecane),
- Pełny kask zamknięty, nieuszkodzony o prawidłowej wielkości dla głowy kierowcy, zgodny z
przepisami krajowymi, z certyfikatem CE, homologacją ECE lub FIA-CIK z zapięciem pod brodą,
- Długie ubrania, które nie są luźne i zapewniają dobrą ochronę ramion i nóg,
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- Wygodne, pełne buty z płaską podeszwą,
- Kombinezon, (opcjonalnie) - polecane
- Rękawice do jazdy,
- Kołnierze ochronne na szyję (obowiązkowe dla najmłodszych kierowców),
- Ochraniacz na żebra o prawidłowej wielkości,
- Kombinezon do mokrych warunków z wodoodpornej tkaniny.
Zabronione jazdy
Jazdy powinny być zakazane dla kierowcy:
- Ubranego w szalik lub chusty z długich koronek (które mogą przez wiatr być wkręcone wokół
elementów ruchomych karta),
- Z długimi włosami wystającymi z pod kasku,
- Noszącemu luźne ubrania,
- W sandałach, klapkach lub obcasach,
- Z problemami zdrowotnymi, zwłaszcza z historii:
* chorobami serca, głowy, szyi lub pleców dolegliwościami, zaburzeniami nerwowymi, atakami
padaczki i Etc.
- O nietypowych zachowaniach oraz pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
Zalecenia dla kierowców
Ograniczenia wieku i wzrostu
- Wiek i wzrost kierowcy powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi, oraz z
wymaganiami niniejszego dokumentu.
- Młodzi Kierowcy powinni mieć prawo do kierowania pojazdem kartingowym z możliwością
ograniczenia mocy i prędkości oraz stworzenia specyficznych dla nich warunków jazdy.
- Młodzi kierowcy powinni stosować tylko gokarty z zamontowanym systemem regulacji, który
zapewni im bezpieczną i ergonomiczną pozycję za kierownicą.
Dokumentacja
Zapiski z następujących powinny być przechowywane:
- Dziennik utrzymania gokartów i codziennych czynności kontrolnych,
- Dziennik utrzymania toru,
- Książka dziennik operacji przed otwarciem listy kontrolnej,
- Sprawozdania z awarii lub raporty o sytuacjach krytycznych
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- Książkę nadzwyczajnych konserwacji i kontroli urządzeń,
- Książkę szkolenia personelu i kwalifikacje,
- Książkę szkoleń i kwalifikacja tych spraw sytuacji nadzwyczajnych.
Utrzymanie toru
Trasa powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Pozycja i stan zabezpieczeń powinny być regularnie sprawdzane i naprawiane w razie potrzeby.
Nawierzchnia toru powinna być utrzymywana w czystości, ślady ropy powinny zostać usunięte,
otwory lub nierówności powinny być naprawiane w krótkim czasie.
Obsługa - kwalifikacje - szkolenie
Personel powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do funkcji i obowiązków, które mają do
spełnienia.
Obsługa powinna być świadoma wagi i znaczenia bezpieczeństwa, być poinformowana o różnych
kwestiach bezpieczeństwa oraz szkolona w sposób regularny.
Obsługa powinna być specjalne sprawdzana w celu zapewnienia, że personel może prawidłowo
obsługiwać w sytuacjach awaryjnych.

Przykładowe tablice na tor jako wzór w załączniku.
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GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zakaz jazdy
w klapkach.

Zakaz jazdy w
butach
na
wysokim obcasie.

Zakaz jazdy z
rozpuszczonymi
długimi włosami.

Zakaz jazdy
z szalikami,
chustami itp.

Zakaz uderzania
w inne gokarty.

Zakaz
wypychania,
blokowania
i
spychania innych
gokartów.

Zakaz
przesuwania i
uderzania
w
bandy.

Zakaz opuszczania
gokarta
w
czasie trwania
jazdy, wyścigu.

Zwracaj uwagę na
zbliżające się
szybsze gokarty.

Przepuść szybsze
gokarty.

Podnieść rękę w
celu wezwania
pomocy.

Prędkość
spacerowa.
FLAGA ŻÓŁTA
KONIEC WYŚCIGU
PITSTOP

GŁÓWNA KOMISJA SPORTU KARTINGOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
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