REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW
V Runda Rotax Max Challenge Poland
w kategoriach: Micro Max, Mini Max, Junior Max, Senior
Max, DD2, DD2 Master
Program promocyjny – pokazy Micro Max, Hobby 125

Supplementary Regulations for the Competition
V Round of Rotax Max Challenge Poland
in categories: Micro Max, Mini Max, Junior Max, Senior Mac, DD2,
DD2 Master
promotion programme (for non-license drivers): Micro Max Show,
Hobby 125 Show

1. ORGANIZATOR
1. The organizer
Na zlecenie KSP Sp.j. Kamiński, organizatorem wykonawczym jest:
Automobilklub Leszczyński, 64-100 Leszno ul. Strzelecka 7 tel/fax 655206230 On behalf of KSP Sp.j. Kaminski, Automobilklub Leszczyński (Strzelecka 7
street, Leszno, phone: 655206230, e-mail: akleszno@wp.pl) is the executive
e-mail akleszno@wp.pl
organiser of the competition.
Zawody zostaną rozegrane w oparciu o:
- Regulamin Sportu Kartingowego 2019
- Regulamin Krajowy Pucharu Rotax Max Challenge Poland 2019
- Komunikaty GKSK PZM, Komunikaty Promotora Serii
- Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych PZM
- niniejszy Regulamin Uzupełniający Zawodów oraz komunikaty wydawane
podczas zawodów
Wszyscy zawodnicy przez fakt zgłoszenia się do zawodów, zobowiązani są
do przestrzegania powyższych regulaminów i komunikatów.

The competition will be held on the basis of:
- Karting Sport Regulations 2019,
- National Regulations of the Rotax Max Challenge Poland 2019 Cup,
- GKSK PZM (Main Karting Sport Commision of the Polish Motosport
Association) Announcements, Announcements of the series promoter,
- Regulations for Environmental Protection in Motosports,
- these Supplementary Regulations of the Competition and announcements
issued during the competition.
All competitors, by the fact of entering the competition, are obliged to
follow the above regulations and announcements.

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniach 03-04.08.2019 r. na torze kartingowym Steel
2. Date and place of the competition
Ring, Stare Mesto 94 739 61 Trinec - Borek. Długość toru 1234 m, szerokość 9The competition will take place on 03-04.08.2019 at the Steel Ring karting
10 m, pierwszy zakręt w lewo.
track, Stare Mesto 94 739 61 Trinec - Borek. Length 1234 m, width 9-10 m,
first left turn.

3. SĘDZIOWIE ZAWODÓW
- Sędzia Główny
- Dyrektor Wyścigu
- I Asystent Dyrektora Wyścigu
- II Asystent Dyrektora Wyścigu
- Kierownik Komisji Technicznej
- I Sędzia Techniczny
- II Sędzia Techniczny
- III Sędzia Techniczny
- Obserwator GKSK

3. Main officials
- Chief of Stewards
- Race Director
- Race Director Assistant I
- Race Director Assistant II
- Chief of the Technical Commission
- Technical Steward I
- Technical Steward II
- Technical Steward III
- GKSK Observer

Piotr Mika
Bartosz Czarkowski
Michał Fijałkowski
Sebastian Pawełkiewicz
Paweł Lis
Tadeusz Korniak
Łukasz Wrotecki
Piotr Więckowiak
Mirosław Czub

4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
- Dyrektor Zawodów
- Asystent Dyrektora Zawodów
- Sekretarz Zawodów
- Kierownik Finansowy
- Kierownik Chronometrażu i Komisji Obliczeń
- Kierownik Parku Maszyn
- Kierownik Toru
- Komisarz Ochrony Środowiska
- Lekarz Zawodów

Lechosław Dudka
Przemysław Gawlicki
Małgorzata Lewandowska
Krystyna Prałat
Szymon Sudrawski
Tomasz Staśkiewicz
Tomasz Kudełka
Małgorzata Lewandowska
wyznacza organizator

Piotr Mika
Bartosz Czarkowski
Michał Fijałkowski
Sebastian Pawełkiewicz
Paweł Lis
Tadeusz Korniak
Łukasz Wrotecki
Piotr Więckowiak
Mirosław Czub

4. Organizing committee composition:
- Competition Director
Lechosław Dudka
- Competition Director Assistant
Przemysław Gawlicki
- Secretary of the Competition
Małgorzata Lewandowska
- Financial Manager
Krystyna Prałat
- Chief of Chronometer
Szymon Sudrawski
- Chief of the pre-grid area
Tomasz Staśkiewicz
- Chief of the Track
Tomasz Kudełka
- Environment Protection Commissioner
Małgorzata Lewandowska
- Chief Medical Officer
designated by the organizer
5. Distance of the competition

5. DYSTANS ZAWODÓW

KATEGORIA

Q1 , Q2, Q3

PRZEDFINAŁ

FINAŁ

CATEGORY

Q1 , Q2, Q3

PRE-FINAL

FINAL

MICRO MAX

6 okrążeń

7 okrążeń

9 okrążeń

MICRO MAX

6 laps

7 laps

9 laps

MINI MAX

8 okrążeń

9 okrążeń

12 okrążeń

MINI MAX

8 laps

9 laps

12 laps

JUNIOR MAX

11okrążeń

12 okrążeń

14 okrążeń

JUNIOR MAX

11 laps

12 laps

14 laps

SENIOR MAX

12okrążeń

13 okrążeń

16 okrążeń

SENIOR MAX

12 laps

13 laps

16 laps

DD2, DD2
Master

12okrążeń

13 okrążeń

16 okrążeń

DD2, DD2
Master

12 laps

13 laps

16 laps

POKAZY

8 minut

8 minut

8 minut

MICRO MAX
SHOW, HOBBY
125 SHOW

8 minutes

8 minutes

8 minutes

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW - WPISOWE

Obowiązują wyłącznie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący
się na stronie internetowej promotora Serii Rotax, które należy wykonać
najpóźniej w terminie do 30.07.2019r. W wyjątkowych przypadkach możliwe
jest przyjęcie zgłoszenia w biurze zawodów.
Wpisowe w wysokości 600 zł dla zawodników licencjonowanych i 300 zł
pokazy. Wpisowe należy wpłacić w kasie klubu w pierwszym dniu zawodów.
Konto: BNP Paribas nr 63 1750 0012 0000 0000 3666 1283

6. Application for the competition – entry fee
Only applications through the application form available on the website of
Rotax Series promoter are valid and must be completed by 30.07.2019 at
the latest. In exceptional cases it is possible to accept the application in the
competition office.
Entry fee of 600 PLN for licensed competitors and 300 PLN for non-licensed
competitors must be paid at the competition office on the first day of the
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia zawodnika bez competition.
podania przyczyny.
7. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

- Zgłoszenie do zawodów.
- Opłacenie wpisowego.
- Licencja kartingowa ważna na 2019r. z wpisaną przynależnością
klubową i wpisaną polisą
ubezpieczeniową.
- Aktualna karta zdrowia zawodnika potwierdzona przez
uprawnionego lekarza.
- Sprzęt zgodny z Regulaminem Sportu Kartingowego na 2019r.,
Regulaminem Krajowym Pucharu Rotax Max Challenge Poland na
2019r. oraz komunikatami GKSK i Promotora Serii.
- Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez

Account: BNP Paribas no. 63 1750 0012 0012 0000 0000 0000 3666 1283
The organizer reserves the right not to accept a competitor's application
without giving any reason.
7. The condition for participation in the competition
- Application for the competition
- Entry fee
- A karting license valid for 2019 year with written club membership and
insurance policy number
- Current health card of the competitor confirmed by an authorized doctor.

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.

8. PROTESTY I ODWOŁANIA
Ewentualne protesty i odwołania należy składać na piśmie wraz z
poświadczeniem wpłaty kaucji, na ręce Dyrektora Zawodów. Kaucja
za protest wynosi 500 pln, zapowiedź odwołania 3 000 pln.
9. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z RSK na
2019r.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator ubezpiecza zawody od OC.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe w wyniku wypadku
straty, tak w stosunku do zawodników jak i ich sprzętu, jak również strat
powstałych od osób trzecich.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu
oraz jazdy po terenie Parku Maszyn.
• Korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje to program minutowy
regulaminu uzupełniającego zawodów może nastąpić wyłącznie po
uzgodnieniu z organizatorem oraz właścicielem obiektu.
• Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w
Regulaminie Sportu Kartingowego na 2019 r., Regulaminie Krajowym Pucharu

- The equipment complies with the Karting Sport Regulations 2019, National
Regulations of the Rotax Max Challenge Poland 2019 Cup, GKSK PZM
Announcements, Announcements of the series promoter,
- Application to the competition is explicit to the participant's consent to
the processing of his/her personal data related to the organization of the
above mentioned event and to the publication of photographs and results
on the organizer’s website. The participant has the right to access his/her
personal data, correct them and demand to stop processing it. Demand to
stop processing of personal data is explicit to resignation from participation
in the competition.
8. Protests and Appeals
Any protests and appeals must be submitted in written form to the
Competition Director along with a confirmation of deposit. The deposit for
the protest is 500 PLN, the announcement of the appeal is 3000 PLN.
9. Prizes
The prizes will be awarded in the individual classification in accordance with
the Karting Sport Regulations 2019.
10. Final provisions
- The organizer insures the competition against civil liability.
- The organizer does not take responsibility for losses resulting from the
accident, both in relation to the competitors and their equipment, as well as
losses caused by third parties.
- There is an absolute ban on using open fire, smoking and driving in the
Paddock.
- The use of the track in time other than specified in the minute program of
the Supplementary Regulations of the competition may take place only
after agreement with the organizer and the owner of the facility.
- All matters not included in these regulations are included in the Karting

Sport Regulations 2019, National Regulations of the Rotax Max Challenge
Rotax Max Challenge Poland na 2019 r. oraz komunikatach GKSK PZM.
Poland 2019 Cup, GKSK PZM Announcements.
• Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania regulaminu zawodów
- The organizer reserves the right to supplement the regulations of the
odrębnymi komunikatami ogłoszonymi w dniu zawodów.
competition with separate announcements announced during the day of
• Program minutowy zawodów może ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń
the competition.
zawodników, co zostanie podane w odrębnym komunikacie.
- The minute programme of the competition may be changed after receiving
• Obowiązującym paliwem na zawodach jest paliwo typu handlowego,
applications from competitors, which will be announced in a separate
bezołowiowego Verva 98 o liczbie oktanowej 98 bez innych dodatków
announcement.
uszlachetniających.
- The fuel used in the competition is commercial, lead-free Verva 98 with an
Adres stacji: Stacja paliw Orlen Cieszyn ul. Hliarego Filasiewicza 2
octane number of 98 without any other enriching additives.
• Wszystkie komunikaty organizatora wywieszane będą na tablicy
Address of the petrol station: Orlen Cieszyn Hliarego Filasiewicza Street 2
informacyjnej.
- All announcements from the organizer will be hanged on the information
board.
• Obowiązuje bezwzględna konieczność stosowania Regulaminu Ochrony
- There is an absolute necessity to apply the Regulations for Environmental
Środowiska
Protection in Motosports.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania haków i wiercenia otworów w
- It is strictly forbidden to hammer in hooks or drill holes in asphalt or
nawierzchniach asfaltowych i betonowych.
concrete surfaces.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami osobowymi do Parku
- There is an absolute ban on driving passenger cars into the Paddock.
Maszyn.
- There is an absolute ban on starting kart engines every day between 7 pm
• Obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania silników kartów każdego dnia w
– 7 am and during briefings as well as the opening ceremony of the
godzinach 19.00-7.00 oraz w czasie briefing'ów i uroczystości otwarcia
competition.
zawodów
- The owner of the facility conducts and collects fee for trainings before the
 Trening przed zawodami (czwartek, piątek) prowadzi oraz opłaty przyjmuje competition (Thursday, Friday).
właściciel obiektu.
Competition Director
Dyrektor Zawodów
Lechosław Dudka
Lechosław Dudka
Appendix:
- Minute programme of the competition
Załączniki :
- Program minutowy zawodów

