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CZĘŚĊ I
ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE I PODSTAWOWE DEFINICJE
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wymagania techniczne dotyczą podstawowych
kryteriów, jakie muszą być spełnione na etapie projektowania i wykonania torów kartingowych,
aby tor mógł uzyskać homologację i licencję krajową (PZM) co daje prawo do organizacji
zawodów na tym obiekcie. Podstawą w opracowaniu wymagań były wymagania techniczne
CIK-FIA i współpraca z GKSK PZM. W niektórych przypadkach skorzystano z
Międzynarodowego Kodeksu Sportów Samochodowych( FIA).
1. Wyścigi kartingowe są to zawody szybkościowe rozgrywane na zamkniętym okręgu toru
stałego lub okazjonalnego którego nawierzchnia jest wykonana z mieszanek bitumicznych lub
betonu w których linia START i linia META znajdują się w tym samym miejscu.
2. Tor do wyścigów kartingowych jest to wyodrębniony drogowy obiekt w postaci zamkniętego
okręgu utworzony z odcinków prostych i łuków o różnych profilach wraz z przyległą
infrastrukturą techniczną i organizacyjną umożliwiającą
przeprowadzenie zawodów
kartingowych.
3. Infrastrukturę toru do wyścigów kartingowych tworzą:
Centrum kierowania ; pomost sygnalizacyjny i punkty obserwacyjne wzdłuż toru, służby
ratownictwa sportowego, pole startowe z stanowiskiem startera i semaforami sygnalizatorów
startowych, stanowisko i urządzenia chronometrażu, boksy (stanowiska) obsługowe w DEPO,
drogi wjazdowe i wyjazdowe z DEPO, obrzeża i pobocza nawierzchni toru, pierwsza i ew.
druga linia zabezpieczenia, oznaczenia poziome i pionowe , drogi ewakuacyjne, park maszyn,
stanowisko badania technicznego park zamknięty, widownie dla publiczności, nagłośnienie,
biuro zawodów, biuro prasowe, pomieszczenia dla służb obsługi technicznej i służb
porządkowych, ogrodzenia stref.
4.
Inspekcja toru
Inspekcja jest to wizytacja Inspektora Torów Motorowych PZM celem ustalenia zaleceń
zgodnych z kryteriami, celem sprawdzenia bądź zatwierdzeniem prac wykonanych na
podstawie tych zaleceń lub sprawdzenia wszystkich warunków bezpieczeństwa jak również
niezbędnych służb dla bezpieczeństwa przeprowadzenia zawodów.
5. Licencja toru
Świadectwo potwierdzające przeprowadzenie inspekcji toru przez Inspektora
Torów
Motorowych PZM i orzeczenie określające, w jakich warunkach tor może być użytkowany jak
również kategorie kartów i zawodów, do których jest dopuszczony w związku ze wpisem do
Kalendarza Sportu Kartingowego PZM.
ROZDZIAŁ 2.

PROCEDURA HOMOLOGACJI

2.1 Homologacja toru jest zespół czynności polegający na: skompletowaniu dokumentacji
obiektu składającej się z rysunków ,opisów technicznych, dokumentacji fotograficznej,
weryfikacji i zatwierdzenie dokumentacji przez ZTiT PZM, przeprowadzenie inspekcji,
opracowaniu raportu z przeprowadzonej inspekcji i wydaniu licencji zgodnej w zapisie raportu.
Po wydaniu licencji z określeniem jej ważności nie wolno dokonywać przebudowy toru. Jeżeli
w trakcie korzystania z toru stwierdzono że są miejsca które mogą stanowić zagrożenie dla
użytkowników to dla poprawy bezpieczeństwa można dokonać zmian bez utraty ważności.
Fakt ten musi być zgłoszony na piśmie do ZTiT PZM , a kopia dokumentu dołączona do teczki
toru. Inne zmiany powodują utratę ważności licencji.
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2.2 Dokumentacja toru podlega weryfikacji i zatwierdzenia przez ZTiT PZM i po wykonaniu
tych czynności stanowi podstawę do przeprowadzenia inspekcji. Dokumenty toru to: plan toru
(kształt) tj. rzut na płaszczyznę poziomą w skali 1:1000 (zaleca się skalę 1:500) na którym
zaznaczone są: miejsca takie jak: linia startu, linia mety, miejsca dla osób funkcyjnychflagowych, strefę oczekiwań, strefę napraw i sygnalizacji, park maszyn
ROZDZIAŁ 3.

PROCEDURA INSPEKCJI

3.1 Inspekcja homologacyjna następuje po przesłaniu do ZTiT PZM wypełnionego
WNIOSKU-ZLECENIA (załącznik nr 1.) przez właściciela toru wraz z kopią dowodu
na konto PZM w wysokości ustalanej corocznie przez PZM (Komunikat ZTiT).
3.2 Projektanci nowego toru, na którym przewiduje się organizacje zawodów , muszą
przedłożyć kompletną dokumentację toru zawierającą plany i specyfikacje do ZTiT
PZM w celu zatwierdzenia projektu.
3.3 ZTiT PZM po zbadaniu każdego przypadku, przy uwzględnieniu specyficznej
charakterystyki toru, może zalecić wprowadzenie zmian uznanych za niezbędne i musi
być informowany o każdym etapie wprowadzanych zmian przez właściciela toru.
3.4 Inspekcja wstępna lub końcowa jest dokonywana przez Inspektora Torów
Motorowych PZM w zależności od potrzeb.
Dla torów stałych inspekcja homologacyjna musi być przeprowadzona najpóźniej 60
dni przed pierwszym dniem przeprowadzanych po raz pierwszy zawodów krajowych.
Przed tą inspekcją wszystkie prace związane z nawierzchnią jezdni toru, stała
infrastruktura i urządzeniami służącymi bezpieczeństwu muszą być wykonane zgodnie
z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz uwagami sporządzonymi przez
Inspektora Torów Motorowych PZM podczas składania dokumentacji.
Inspekcja kontrolna
jest obowiązkowa dla torów posiadających licencje
międzynarodową CIK-FIA i odbywa się corocznie na 30 dni przed pierwszymi
zawodami w danym roku.
Dla torów okazjonalnych, data i godzina inspekcji końcowej będzie ustalana
indywidualnie przez ZTiT PZM. Niemniej, inspekcja końcowa musi być dokonana
najpóźniej 24 godziny przed pierwszym dniem pierwszych zawodów mających się tam
odbyć.
3.5 Procedury wymienione w punkcie 3.4 obowiązują również w odniesieniu do torów,
które poddane zostały przebudowie. Wszelkie zmiany dotyczące przebiegu trasy lub
urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa, które nie zostaną przedłożone do
zatwierdzenia przez ZTiT PZM przed rozpoczęciem ich realizacji, mogą spowodować
unieważnienie licencji i tym samym spowodować, ze tor zostanie uznany za
nienadający się do przeprowadzania zawodów.
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ROZDZIAŁ 4. INSPEKCJE
4.1 Inspekcja homologacyjna jest obowiązkowa dla:
- nowych torów ,
- torów, które utraciły homologacje,
- torów okazjonalnych,
- torów, na których dokonano zmian trasy, urządzeń bezpieczeństw itp.,
4.2 Inspekcja kontrolna morze być zarządzona przez ZTiT PZM, lub na wniosek
GKSK PZM, właściciela toru.
4.3 Inspekcja wstępna może być zarządzona na wniosek GKSK PZM lub właściciela
toru.
4.3.1 Inspektor Torów Motorowych PZM będzie wyznaczony przez ZTiT PZM do
przeprowadzenia inspekcji toru.
4.3.2 Inspektorowi Torów Motorowych PZM podczas inspekcji musi towarzyszyć
przedstawiciel właściciela toru i organizatora zawodów.
4.3.3 Przed inspekcją Inspektor Torów Motorowych PZM musi mieć możliwość
zapoznania się z dokumentacją toru i planem wszystkich zamierzonych prac.
W tym celu do ZTiT PZM musi być dostarczony opracowany przez projektanta
toru plan sytuacyjny, zawierający położenie, kierunek ruchu, budynki,
infrastrukturę, drogi dojazdowe, trasę i drogi wytracenia prędkości,
usytuowanie pola startowego, parków serwisowych, miejsc dla ambulansów,
centrum medycznego, pojazdów przeciwpożarowych, punktów obserwacyjnych
sędziów toru, parku maszyn oraz dróg dojazdowych do stanowisk.
W przypadku istniejących już torów (posiadających licencje PZM)
dokumentacje należy przedstawić Inspektorowi Torów Motorowych PZM w
dniu inspekcji.
4.4 Opłaty za inspekcje :
Koszty inspekcji Inspektora Torów Motorowych PZM określa Komunikat ZTiT PZM
„ Wysokość stawek i zwrotu kosztów dla Inspektora Torów Motorowych PZM „ na dany rok
kalendarzowy.

4.5
Raport z inspekcji toru.
W ciągu 14 dni od przeprowadzenia inspekcji homologacyjnej/ kontrolnej/wstępnej
Inspektor Torów Motorowych PZM musi przedłożyć do ZTiT PZM RAPORT (załącznik
nr 2) zawierający zalecenia odnośnie środków, które należy przedsięwziąć,
wprowadzenia ulepszeń, podania terminu wykonania tych prac i okres obowiązywania
licencji toru.

ROZDZIAŁ 5. SKUTKI INSPEKCJI
5.1 Każdorazowo, kiedy oficjalny RAPORT z inspekcji toru będzie oficjalnie przesłany
przez ZTiT PZM do właściciela toru , ten ostatni będzie miał maksymalnie dwa
tygodnie od daty jego otrzymania na przekazanie ZTiT PZM wszystkich uwag
dotyczących tego RAPORTU. W razie nie zgłoszenia uwag, RAPORT i załączony
harmonogram prac będzie uważany za ostateczny, a program wykonania wymaganych
usprawnień zaakceptowany przez wszystkie strony.
5.2 Organizacja zawodów kartingowych może być zabroniona, jeżeli zalecone prace
lub ustalony przez Inspektora Torów Motorowych PZM program nie został w całości
wykonany.
GKSK PZM jest upoważniona do wyrażenia zgody na przeprowadzanie każdych
zawodów kartingowych na danym torze lub ich zabronienia, jeśli wytyczne ZTiT PZM
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nie zostały wykonane. Jeżeli dany tor posiada więcej niż jedna trasę, zgoda jest ważna
wyłącznie w odniesieniu do tej konfiguracji, która (które) były przedmiotem
inspekcji.Tory są zatwierdzane do organizacji zawodów wpisanych do Kalendarza
Sportu Kartingowego PZM wyłącznie w takiej konfiguracji i z takimi urządzeniami, jakie
zostały umieszczone w planie znajdującym się w posiadaniu ZTiT PZM i, które został
wcześniej przedstawiony Inspektorowi Torów Motorowych PZM.

ROZDZIAŁ 6. LICENCJA TORU
6. Licencja toru potwierdza, ze poziom bezpieczeństwa wymagany dla zawodów
kartingowych został spełniony. Towarzyszyć jej będzie "RAPORT z Inspekcji"
(załącznik nr 3) wydany przez Inspektora Torów Motorowych PZM. Formularz ten
zawiera szczegółowe informacje o torze, takie jak długość i szerokość jezdni toru, park
maszyn, park serwisowy, dostępne pomieszczenia, a także inne szczegóły dotyczące
infrastruktury.
6.1 Tory krótkie:
Każda licencja może zawierać ograniczenia dla niektórych kategorii, jeżeli
ograniczenie jest nałożone na moc silników ze względów bezpieczeństwa.
Posiadanie licencji jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wpisanie zawodów
do Kalendarza Sportu Kartingowego PZM.
6.2 Tory długie:
- Za tory długie są uznawane tory, przystosowane do zawodów kartów kategorii KZ1,
KZ2 i Superkart, tory posiadające homologację międzynarodową CIK-FIA stopnia 1, 2,
3 lub 4, z wyłączeniem torów okazjonalnych, zgodnie z artykułem 6 Załącznika O do
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA.
- Pojemność toru (liczba dopuszczonych kartów na tor) jest obliczana w zależności od
długości toru w proporcji jeden kart na 50 m, z bezwzględnym maksimum 60 kartów.
6. 3 Licencja Krajowa PZM może obowiązywać od jednego do trzech lat
(kalendarzowych), lub może zostać wydana w celu przeprowadzenia określonych w
licencji zawodów. – Decyzję w sprawie czasokresu obowiązywania licencji podejmuje
Inspektor Torów Motorowych PZM, po przeprowadzeniu inspekcji homologacyjnej,
kontrolnej toru.
Tor posiadający licencje międzynarodową CIK-FIA, uzyskuje automatycznie licencje
krajową PZM na okres obowiązywania licencji międzynarodowej CIK-FIA.
Właściciel obiektu zobowiązany jest corocznie (przed pierwszymi zawodami) do
przeprowadzenia na torze inspekcji kontrolnej toru.

ROZDZIAŁ 7. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE TORU KARTINGOWEGO
7.1 Plan (kształt) toru jest rzutem na płaszczyznę poziomą. Zasadniczym elementem planu
toru jest oś, a ściślej rzut osi na płaszczyznę poziomą, stanowiącej odwzorowanie, będącą
krzywą przestrzenną trajektorii karta o najwyższych parametrach technicznych. Tak rozumiany
plan (kształt) toru nie podlega istotnym ograniczeniom technicznym i formalnym. Tor musi
zapewnić wysokie walory sportowe które określone są przez liczbę i różniącą się
charakterystyką geometryczną łuków lub serią łuków, ograniczoną długość odcinków prostych,
możliwość pełnego wykorzystania właściwości trakcyjnych uczestniczącym w trakcie
korzystania z tor w szczególności przyspieszenia, osiąganie prędkości maksymalnej,
hamowania, a w efekcie możliwość uzyskania najkrótszego czasu okrążenia.
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Plan projektowanego toru musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i dlatego
powinien być projektowany w ścisłym powiązaniu z przekrojami poprzecznymi i podłużnymi w
celu spełnienia wymagań w zakresie odległości widoczności poziomej i pionowej.
Charakterystykę geometryczną podstawowych elementów toru, to znaczy odcinków
prostych, łuków, wjazdów i wyjazdów z toru, spełniając w/w. uwarunkowania, należy
skorygować w przypadku ograniczeń wynikających z kształtu i wielkości działki na której ma
być zlokalizowany tor.
7.2 Długość toru nie może być mniejsza niż 800 metrów i większa niż 1 700 metrów. Jeżeli w
planach właściciela toru jest dla niektórych rangi zawodów skracanie toru to musi być to
miejsce zaznaczone na planie toru i odnotowane w raporcie inspektora toru.
Szerokość nawierzchni toru jest to odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami toru
(prawej i lewej strony toru) zaznaczonymi białymi liniami w kolorze białym lub żółtymi o
szerokości 120 mm. Szerokość nawierzchni nie może być mniejsza niż 7 metrów i szersza
niż 12 metrów. Powinno się dążyć do zachowania jednej stałej szerokości toru. Gdy szerokość
toru jest w minimalnej szerokości tj. 10 metrów, to jest wyjątek miejsca linii startu i mety i w
pierwszym łuku po starcie gdzie szerokość minimalna tej strefy wynosi 12 metrów.
7.3 Przekrój poprzeczny toru jest projektowany w powiązaniu z planem (kształtem) toru,
przekrojem podłużnym oraz wymaganiami dotyczącymi szerokości nawierzchni, geometrii
poboczy, tak aby zapewniał skuteczne odwodnienie nawodnienie i ułatwiał prowadzenie
motocykla na łuku. Stosowane są dwa rodzaje przekrojów poprzecznych nawierzchni toru.
(Karta Kartinga)-- przekrój daszkowy o pochyleniu poprzecznym obustronnym połączony w osi
nawierzchni toru na długości jednej trzeci przekroju, łukiem wyokrąglający, umożliwiającym
odprowadzenie wody nawierzchniowej z każdej połowy nawierzchni toru niezależnie. Przekrój
daszkowy stosowany jest na odcinkach prostych i na łukach poziomych, nie wymagających
jednostronnych przechyłek.
-- przekrój jednostronny, w którym cała nawierzchnia ma pochylenie w jedną stronę. Przekrój
jednostronny jest stosowany na łukach poziomych na łukach poziomych na których konieczne
są jednostronne przechyły oraz w przypadku możliwości korzystniejszego odwodnienia
nawierzchni. Aby zapewnić skuteczne odwodnianie nawierzchni odcinków prostych,
pochylenie poprzeczne (spadki) mierzone pomiędzy liniami krawędziowymi ( tzn.
jednostronne) lub pomiędzy liniami krawędziowymi prawej i lewej strony, a osią nawierzchni
(tzn. daszkowe) muszą być zawarte w granicach 2-4%. Pochylenie poprzeczne (spadki) w
łukach poziomych ( tzw. przechyłka) tj. jednostronne pochylenie powierzchni toru skierowane
w stronę wewnętrzną łuku poziomego, powodujące ograniczenie oddziaływania siły
odśrodkowej na karta, poprawiające jego stateczność i bezpieczeństwo ruchu,
przeciwdziałające bocznemu przesunięciu karta na zewnętrzną stronę luku, nie może być
większe niż 10%. Przechyłka odwrotna tzn. pochylenie toru skierowane na zewnętrzną stroną
łuku poziomego jest niedopuszczalne.
Jednostronne pochylenie nawierzchni toru o pełnej wartości powinno się rozpoczynać na
początku łuku a kończyć na jego końcu.
Przejście z przekroju daszkowego na prostej do przekroju jednostronnego na łuku wykonuje
się na długości przejściowej klotoidalnej krzywej lub prostej.
7.4 Charakterystyka.

- Długość toru stałego i okazjonalnego:
Minimum 800 m, minimum 1200 m.
Kategorie bez skrzyni biegów:
Maksymalnie 1700 m.
Kategorie ze skrzyniami biegów:
Maksymalnie 2500 m.
- Szerokość toru stałego i okazjonalnego:
Minimum 7 m, maksimum 12 m
- Nachylenie dla toru stałego:
podłużne: maksymalnie 5%;
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poprzeczne: maksymalnie 10%
- Prosta na linii startu/mety dla toru stałego lub okazjonalnego:
Minimum 100 m
- Tunel:
Szerokość jezdni toru + 1,8 m dla strefy pobocza (łącznie z urządzeniami
zabezpieczającymi) po obu stronach jezdni toru.
Wysokość minimum 2,5 m.
- Most:
Szerokość jezdni toru + 1,8 m dla strefy pobocza (zabezpieczenia typu
wysięgnikowego - "pastorały") po obu stronach jezdni toru.
- Nawierzchnia:
Nawierzchnia asfaltowa lub betonowa na całej długości jezdni toru.
- Oświetlenie:
Dla nocnej eksploatacji należy przewidzieć oświetlenie o jasności bezwzględnej
co najmniej 200 luksów i minimum 150 luksów w parkach serwisowych.
- Droga wytracania prędkości i droga wyjazdowa: skrzyżowania dróg
wytracania prędkości i wyjazdowych z toru muszą być tak usytuowane, aby nie
krzyżowały się trajektorie kartów pozostających na jezdni toru i kartów, które
wjeżdżają do strefy napraw lub ja opuszczają.
Liczba kartów dopuszczonych do startu: patrz Załącznik 13.
Katy dróg wytracania prędkości i dróg wyjazdowych z jezdni toru nie mogą
przekraczać 30°.
Krawędź lewa i prawa asfaltowej jezdni toru musi być oznaczona liniami białymi
lub żółtymi, zgodnie zobowiązującymi w kraju zawodów przepisami drogowymi,
lecz ich szerokość może wynosić maksymalnie 120 mm.
7.5 Park maszyn (paddock):
Park zastrzeżony dla zawodników / kierowców musi znajdować się na obrzeżach toru
i być połączony z nim wyraźnie się wyróżniającymi wjazdem i wyjazdem. Park maszyn
musi być na całym obwodzie zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 2 m.
Obowiązkowe są aleje o szerokości 4 m. Powierzchnia i liczba miejsc zostanie podana
w licencji. Park maszyn musi posiadać instalacje słupków z gniazdami elektrycznymi
w liczbie jeden słupek na maksimum 8 miejsc (380V-20A lub lokalne
napięcie/natężenie).
Rozmiar parku maszyn zostanie podany w formularzu dołączonym do licencji toru.
Park maszyn musi się składać z jednej części.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas każdych zawodów park maszyn musi być
zamknięty i strzeżony nocą.
7.6 Park serwisowy i park zamknięty:
Rozmiar parku serwisowego zostanie podany w formularzu dołączonym do licencji
toru. Parki serwisowe nie są obowiązkowe do otrzymania licencji, ale są obowiązkowe na
zawodach wpisanych do kalendarza Sportu Kartingowego PZM. W takim przypadku, ich
minimalne powierzchnie muszą być zaprojektowane zgodnie z planem ustalonym
przez ZTiT PZM (wielkość, wymiary i wyposażenie według planu Załącznika 12).
Droga wytracania prędkości musi mieć na początku szykanę powodującą zmniejszenie
prędkości kartów.
Szerokość drogi wytracania prędkości musi wynosić od 3 do 4 m.
Park serwisowy i park zamknięty muszą miedzy innymi posiadać:
- Zadaszony magazyn składowanie wyposażenia technicznego.
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- Zadaszone
pomieszczenie
przeznaczone
wyłącznie
na
badania
techniczne(demontowane).
- Powyższe 2 pomieszczenia muszą posiadać solidna konstrukcje i być
zamykane oraz plombowane.
- Zadaszone stanowisko do badan kontrolnych (100 m²)
- Zadaszone stanowisko na wagę. Dostęp do wagi musi być ułatwiony za pomocą
ramp lub znajdować się na poziomie gruntu. Waga musi być elektroniczna i
zalegalizowana przed początkiem zawodów. Organizator musi dysponować
odważnikami kontrolnymi o masie100 kg posiadającym legalizacje. Masa
odważników będzie służyła do wytarowania wagi przed i w czasie zawodów.
- Park zamknięty.
- Służbę przeciwpożarowa posiadającą kilka gaśnic.
Jeżeli tymczasowe ogrodzenie z siatki jest wykorzystywane do rozgraniczenia
parków serwisowych, ich granice muszą być zaznaczone na gruncie od dnia
inspekcji toru.
7.7 Obrzeża oraz pobocza toru i strefy pobocza:
Jezdnia toru na swej całej długości musi być zabezpieczona po obu stronach zwartym
obrzeżem o gładkiej nawierzchni o minimalnej szerokości 1,80 m. Te obrzeża muszą
być pozbawione wszelkich przeszkód, grubego żwiru i zwykle obsiane trawą na
minimalnej szerokości 1 m. Muszą one być kontynuacją jezdni toru bez różnicy
poziomów miedzy jezdnia toru, a obrzeżem: wszelkie zmiany poziomów muszą być
regularne i progresywne.
Przez strefę pobocza rozumie się cześć pobocza zawarta miedzy obrzeżem, a
pierwsza linia zabezpieczenia. Musi mieć takie same cechy jak obrzeże, ale może być
słabiej stabilizowana, chyba ze istnieją inne wymagania. Strefa pobocza musi być na
takim samym poziomie jak obrzeże bez niwelacji ujemnej; jeśli istnieje niwelacja
dodatnia nie może ona przekroczyć 10%, przechodząc stopniowo z jezdni toru na
obrzeże i strefę wytracania prędkości. Powyższe wymagania dotyczą również poboczy
z powierzchniami żwirowymi.
Minimalne wymiary pobocza i stref pobocza muszą być wynikiem uwzględniającej
prędkość karta na danej trajektorii, kąt uderzenie, współczynnik tarcia jak również i
inne specyficzne parametry.
Niemniej, wielkość ta musi być zweryfikowana i dopasowana do różnych torów jazdy
i informacji pochodzących z zebranych danych.
Odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi fragmentami toru określona przez Inspektora
Torów Motorowych PZM, musi wynosić w każdym przypadku co najmniej 6 m.
Bariera ochronna w środku tej strefy bezpieczeństwa może być niezbędna, w
zależności bezpieczeństwa jak i inspekcji toru.
Przez strefę pobocza rozumie się powierzchnie zawarta miedzy obrzeżem, a pierwsza
linia zabezpieczenia; jeśli specyfikacja nie stanowi inaczej jest ona obowiązkowa w osi
toru jazdy, w przypadku jeśli wielkość kata zwrotu łuku wynosi więcej niż 80°.
7.8 Pola startowe i prosta startowa:
Według rysunku (Załączniku 13).
Odległość od linii startu, a pierwszym łukiem nie może być mniejsza niż 50 m.
Pierwszy łuk musi być maksymalnie łagodny i posiadać szerokość 9-12 m w zależności
od szerokości prostej startowej. Za pierwszy łuk uważa się zmianę kierunku o co
najmniej 45°.
7.9 Światła startowe:
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7.9.1 Sygnalizacja świetlna na linii startu wyścigu kartingowego musi spełniać
następujące wymagania:
A) Światła muszą być umieszczone 10-15 m przed pierwszą linią pola
startowego.
B) Światła muszą się znajdować na wysokości pomiędzy 2,5 i 3,5 m nad jezdnia
toru (załącznik nr 15,16).
C) Światła muszą być umieszczone w pobliżu osi jezdni toru, najlepiej nad
środkiem jezdni toru. Stanowisko sterowania Światłami musi być usytuowane
na wysokości 2,5m i maksimum 3 m od krawędzi jezdni toru (Załącznik nr 15,
16).
Powtórzony system świateł sygnalizacyjnych (czerwonych i żółtych) musi być
umieszczony w polu widzenia startera wtedy, kiedy wydaje on polecenie startu
(zwrócony twarzą do pól startowych).
7.9.2 Znaczenie:
Światła maja następujące znaczenie:
Włączone ŚWIATŁA CZERWONE: przygotuj się do startu.
Wyłączone ŚWIATŁA CZERWONE: startuj, wyścig się rozpoczął.
Migające ŚWIATŁA ZÓŁTE: start opóźniony, wykonaj dodatkowe okrążenie
formujące.
Światła żółte są umieszczone obok świateł czerwonych i są powtórzone na
końcu prostej startowej w osi jezdni toru.
Światła muszą być tak duże i wyraźne jak to tylko możliwe i co najmniej tak duże
i intensywne, jak Światła sygnalizacyjne używane na drogach publicznych.
Wszystkie Światła muszą być podwojone, aby uniknąć ewentualnych skutków
przepalenia się żarówki.
Przełącznik obwodu musi pozwolić na następujące kombinacje sygnalizacji:
Start zatrzymany:
- Wszystkie Światła wyłączone.
- Światła czerwone są włączane w zautomatyzowanej sekwencji w czasie co
najmniej 4 sekund i są wyłączane ręcznie, przez Dyrektora Zawodów lub
Kierownika Wyścigu,
W ciągu następnych 2 sekund (wszystkie Światła wyłączone = nastąpił start
wyścigu).
- Migające Światła żółte i blokujące sekwencje świateł czerwonych.
Start lotny:
- Wszystkie Światła wyłączone.
- Tylko czerwone Światła wyłączone (wszystkie Światła wyłączone = nastąpił
start wyścigu).
- Migające Światła żółte i włączone Światła czerwone.
7.10 Pomiar liczby okrążeń i zegar.
Elektroniczny licznik okrążeń i elektroniczny zegar muszą być umieszczone w miejscu
widocznym dla kierowców. W razie awarii muszą działać z ręcznym sterowaniem
(załącznik nr 16).
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ROZDZIAŁ 8. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
8. Przy ustalania środków bezpieczeństwa widzów, kierowców, osób urzędowych,
personelu pomocniczego w czasie zawodów należy wziąć pod uwagę cechy
charakterystyczne toru (przebieg trasy, strefy przyległe, budynki i budowle
inżynierskie) oraz prędkość osiągana w każdym miejscu toru. Zalecany rodzaj
zabezpieczenia toru zależy od dostępnej przestrzeni i prawdopodobnego kąta
uderzenia. Jako zasadę ogólna przyjmuje się, ze tam gdzie jest mały kąt
prawdopodobnego uderzenia (mniej niż 30°) zaleca się zastosowanie pionowo
umieszczonej, gładkiej ciągłej bariery ochronnej (w przypadku barier z opon, taśmy
przenośnika lub równoważnej przed oponami).
Tam gdzie prawdopodobny kąt uderzenia jest Duzy zaleca się stosowanie systemu wytracania
prędkości (np. powierzchni żwirowej) lub zatrzymania karta (np. materace z pianki); już
podczas projektowania toru niezbędne jest zapewnienie dużej przestrzeni w tych miejscach.
Publiczność musi się znajdować na tym samym poziomie lub nieco wyżej niż krawędź jezdni
toru. Tam, gdzie miejsce dla publiczności jest umieszczone na pochyłości nachylenie może
wynosić maksymalnie 25% chyba, że teren jest tarasowaty lub znajduje się tam stała trybuna.
Miejsce dla publiczności musi się znajdować na wysokości minimum 1,50 m w stosunku do
jezdni toru i zbocze w ten sposób utworzone musi mieć nachylenie 50% (45°). Metalowe
ogrodzenie o minimalnej wysokości 1,20 m lub równorzędne podobne zabezpieczenie musi
zatrzymać widzów w wyznaczonych miejscach. Musi ono znajdować się w minimalnej
odległości 1 m za jedna lub dwoma liniami zabezpieczenia, zatwierdzonymi przez PZM ZTiT
(prostym zabezpieczeniem typu wysięgnikowego –"pastorałka" lub siatka zabezpieczająca
o wysokości co najmniej 2 m) lub znajdować się na szczycie tego zbocza o wysokości
minimalnej 1,50 m pod katem45°.

Wszystkie miejsca dla widzów jak również strefy zakazane dla publiczności musza
posiadać ciągle, skuteczne ogrodzenie.
8.1 Bariery ochronne (załącznik nr 9)
Typ A: materace pneumatyczne.
Typ B: materace gąbkowe, siatki wychwytujące, bloki plastikowe.
Typ C: Bloki z gąbki, kolumny z opon.
8.2 Pobocza pokryte żwirem
Pobocza pokryte żwirem (lub innego podobnego, zatwierdzonego materiału) mogą być
ustanowione w strefach pobocza; muszą one mieć szerokość co najmniej 2 m,
głębokość warstwy musi wynosić minimalnie 30 cm i musi być wykonana z toczonego
żwiru o granulacji najlepiej 5/15 lub maksymalnie 8/20. To pobocze musi być
wyrównywane i spulchniane przed każdymi zawodami. Pobocze nie może się
znajdować poniżej jezdni toru, ani być ograniczone podwyższonymi krawężnikami,
nawet nieco wyżej niż jezdnia toru (załącznik nr 8).
8.3 Środki bezpieczeństwa dla torów okazjonalnych.
Tam, gdzie prawdopodobny kąt uderzenia jest większy niż 45° należy zastosować
system wytracania prędkości (miękkie bariery, materace gąbkowe, materace
pneumatyczne itp.) lub zatrzymania karta (siatki wychwytujące itp.) Publiczność musi
się znajdować na takim samym lub wyższym poziomie niż jezdnia toru. Jeśli poziom
widowni jest wyższy, publiczność musi się znajdować na wysokości co najmniej 1,50
m nad jezdnia toru. Zabezpieczenie o minimalnej wysokości 1,20 m musi zatrzymać
widzów.
Jeśli poziom jest jednakowy metalowe ogrodzenie o wysokości minimalnej 1,20 m lub
inne podobne rozwiązanie musi zatrzymać publiczność (załącznik nr 19). Musi ono
znajdować się w minimalnej odległości 1 m za jedna lub dwoma liniami
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zabezpieczenia, zatwierdzonymi przez PZM ZTiT (prostym zabezpieczeniem typu
wysięgnikowego -"pastorałka" lub siatka zabezpieczająca o wysokości co najmniej 2
m).
ROZDZIAŁ 9.

INFRASTRUKTURA

9. Dostępność i stan pomieszczeń zostanie opisany w formularzu dołączonym do
licencji toru. Wymagania dotyczące wieży kontrolnej, stanowisk sędziów toru, parku
maszyn, centrum medycznego itp. Różnią się w zależności od typu przewidywanych
zawodów.
Każdy projekt musi być opracowany we współpracy z właścicielem toru, i ZTiT PZM
Jednakże w mistrzostwach kraju, pucharach, trofeach PZM i zawodach towarzyskich
minimalna infrastruktura toru musi zawierać:
- pomieszczenie dla Sędziego Głównego
- pomieszczenie dla chronometrażu,
- sekretariat kierownictwa wyścigu,
- sekretariat zawodów,
- pomieszczenie obserwatora GKSK,
- pomieszczenie Dyrektora Zawodów i Dyrektora Wyścigu,
- pomieszczenie dla sędziów toru,
- centrum medyczne,
- pomieszczenie odpraw (briefingów),
- pomieszczenie dla prasy,
- pomieszczenie dla komentatora.
(patrz Załącznik 17)
Stanowiska (punkty obserwacyjne) dla sędziów toru muszą być umieszczone na
płaskiej, równej powierzchni o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m podwyższone
stosunku do gruntu o 30 – 40 cm i odpowiednio zabezpieczone (kolumny opon,
materace lub bloki z gąbki itp.) do wysokości 100 -120 cm (załącznik nr 21).
ROZDZIAŁ 10. URZĄDZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych na wszystkich torach muszą być zgodne
zobowiązującymi przepisami w kraju.
ROZDZIAŁ 11. POMIAR DŁUGOŚCI TORU
11. Do określenie długości wyścigów, rekordów wyścigów i klasyfikacji, brana pod
uwagę długością toru jest długość osi jezdni.
Osią jezdni jest linia środkowa znajdująca się pomiędzy krawędziami prawa i lewa
nawierzchni bitumicznej, zaznaczonej regulaminowymi liniami białymi; szczególną
uwagę należy zwrócić na powyższe na torach okazjonalnych.
Najlepiej, aby długość została zmierzona w terenie (średnia pomiędzy długością
krawędzi prawej i lewej), ale może zostać również obliczona. W tym celu proponuje
się wykorzystanie następującej metody:
Kształt geometryczny trasy określony jest rzutem na płaszczyznę pozioma oraz
profilem podłużnym wzdłuż linii środkowej trasy, która będzie wykorzystana do
obliczenia oficjalnej długości toru.
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Definicja rzutu na płaszczyznę pozioma obejmuje długość pozioma linii środkowej
wszystkich łuków i prostych, promień wszystkich krzywych kołowych oraz opis
matematyczny wszystkich krzywych przejściowych.
Definicja profilu podłużnego obejmuje krzywe kołowe pionowe lub serie poziomów linii
środkowej w przedziałach minimum co 10 m, z dokładnością do 0,01 m.
Oficjalna długość jezdni toru jest obliczana z dokładnością do 1 m, poprzez kombinacje
długości poziomej i profilu podłużnego.
ROZDZIAŁ 12. INFRASTRUKTURA NA POBOCZU TORU.
12. Konstrukcje przeznaczone do umieszczania na nich tablic reklamowych, ekranów
video i innych konstrukcji na poboczu jezdni muszą być stabilne i dobrze
przytwierdzone do podłoża. Usytuowanie i charakterystyka reklam nie mogą
ograniczać widoczności kierowcom i osobom urzędowym, ani stwarzać efektu
optycznego przeszkadzającego lub mylącego (np. powtarzające się jaskrawe i
kontrastujące plakaty, niewłaściwe rozmieszczenie tablic reklamowych, powodującego
błędną ocenę przebiegu trasy itp.). Żadna konstrukcja nie może się znajdować
w strefie zawartej miedzy jezdnia toru i pierwsza linia zabezpieczenia.
Każda konstrukcja służąca do umieszczania reklam znajdująca się za pierwsza linia
zabezpieczenia toru musi być oddalona od niej, o co najmniej 1 m i w żadnym
przypadku nie może utrudniać ruchu lub działania służb ratowniczych. Jeżeli dana
konstrukcja, w razie jej upadku, mogłaby znaleźć się poza bariera ochronna toru musi
posiadać dodatkowe tylne podpory temu zapobiegające.
Zabronione ze względów bezpieczeństwa jest jakiekolwiek malowanie na nawierzchni
jezdni prócz linii wyznających krawędzie jezdni toru i pole startowe.
ROZDZIAŁ 13. RAPORT WYPADKU
13. Jeżeli w trakcie treningów lub zawodów, nastąpił wypadek wymagający
hospitalizacji osoby, lub spowodował znaczące odkształcenie karta lub urządzeń
zabezpieczających tor (lub potwierdził skuteczność urządzeń zabezpieczających tor w
razie silnego uderzenia), właściciel toru zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego raportu na temat okoliczności wypadku, odniesionych ran, szkód
materialnych w kartach jak również w urządzeniach na torze do GKSK PZM i ZTiT
PZM. Do wymienionego raportu, w miarę możliwości, muszą być dołączone: raporty
medyczne; oświadczenia świadków i sędziów toru.
Przestrzeganie niniejszego przepisu jest niezbędnym warunkiem do ważności licencji
toru. Każde odstępstwo od niniejszego przepisu zostanie przekazane do decyzji GKSK
PZM.
ROZDZIAŁ 14 KONSERWACJA TORU.
14. Właściwa konserwacja toru i jego urządzeń jest warunkiem ważności licencji; tor
musi być sprawdzany nie tylko przed zawodami, ale także po, w ten sposób by
uszkodzenia mogły być ocenione i program napraw opracowany. Główne punkty
wymagające regularnej uwagi są następujące:
14.1 Nawierzchnia jezdni toru
Czystość i stan ogólny.
14.2 Krawędzie, pobocza i strefy przylegające muszą być na tym samym poziomie co
krawędź toru, a wszystkie strefy znajdujące się poza krawędziami muszą być
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podsadzone i zniwelowane. Trawnik musi być dobrze ostrzyżony, a wszelkie chwasty
i wysuszona roślinność usunięte. Roślinność musi być usunięta z miejsc ze żwirem.
Ze wszystkich stref przylegających aż do pierwszej linii zabezpieczenia muszą być
usunięte wszelkie przeszkody.
14.3 Bariery z opon
Wytrzymałość mocowań tych barier pomiędzy sobą jak również w stosunku do
urządzeń stałych musi być kontrolowana.
14.4 Ogrodzenia dla publiczności i wzmocnienie siatek
Słupki i naciągniecie siatki ogrodzenia muszą być stale kontrolowane. Ogrodzenie
musi być kontrolowane, by wykryć każde uszkodzenie.
14.5 Krawężniki
Krawężniki muszą być stale kontrolowane. Uszkodzone krawężniki muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione.
14.6 Kanały ściekowe i odpływy
Odpływy wody muszą być oczyszczane i kontrolowane przez ASN, która sprawdza ich
właściwe działanie przed ważnymi zawodami.
14.7 Linie wytyczające tor
Wszystkie linie wytyczające jezdnie toru i boksy muszą być utrzymywane w czystości
w stanie bez uszkodzę. Najlepiej by były odmalowywane przed ważnymi zawodami.
14.8 Obserwacja i widoczność
Dobra widoczność musi być utrzymywana w każdej chwili pomiędzy stanowiskami dla
sędziów, obserwatorów, sygnalistów itp. następującymi po sobie. Drzewa i roślinność
muszą być usunięte lub przycięte w celu zapewnienia dobrej widoczności.
14.9 Łączność
Właściwe działanie telefonu i innych środków łączności musi być kontrolowane.
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Załącznik nr 5 SYMBOLE I WYMAGANIA PLANU TORU
Załącznik nr 6 KRAWĘDŹ WEWNĘTRZNA
Załącznik nr 7 ZEWNĘTRZNY KRAWĘŻNIK
Załącznik nr 8 PODŁOŻE ŻWIROWE ZWALNIAJĄCE
Załącznik nr 9 TYPY BARIER
Załącznik nr 10 ZABEZPIECZENIE OGRODZENIA
Załącznik nr 11 ODDZIELANIE SIECI
Załącznik nr 12 PLAN PARKÓW SERWISOWYCH
Załącznik nr 13 POLE STARTOWE
Załącznik nr 14 TŁO PODIUM
Załącznik nr 15 ŚWIATŁA STARTOWE
Załącznik nr 16 POMOST STARTOWY
Załącznik nr 17 NIEZBĘDNE POKOJE
Załącznik nr 18 POKÓJ PRASOWY
Załącznik nr 19 OBSZAR POZA TERENEM
Załącznik nr 20 OCHRONA SŁUPÓW
Załącznik nr 21 STANOWISKO OBSERWATORA
Załącznik nr 22 WJAZD/WYJAZD DO PARKU SERWISOWEGO
Załącznik nr 23 OBSZAR MONTAŻU
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CZĘŚĊ II
ZALECENIA DOTYCZĄCE NADZOROWANIA TORÓW KARTINGOWYCH
1. ROZDZIAŁ – CELE
1.Zalecenia niniejszego Załącznika dotyczą w szczególności wyścigów kartingowych:
definiują cele i organizacje nadzorowania trasy i służbami ratownictwa, ustalając
reguły, które należy stosować dla osiągnięcia tego celu.
Nadzorowanie trasy ma na celu zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa
w czasie trwania zawodów. Osoby znajdujące się bezpośrednio przy torze (sędziowie
toru, lekarze, personel paramedyczny itp.) muszą być z racji swych obowiązków łatwo
rozpoznawalni. Sposób ich identyfikowania musi być określony w regulaminie każdych
zawodów.
1.1 Organizacja ogólna.
Dla każdych zawodów, kalendarza Sportu Kartingowego PZM, GKSK wyznaczy
oficjalnego Dyrektora Wyścigu. Dyrektor Wyścigu musi mianować swego zastępcę,
którego głównym zadaniem jest organizowanie i realizowanie nadzorowania trasy i
służbami ratownictwa. Zastępca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i podlega
bezpośrednio Dyrektorowi Wyścigu.
2. ROZDZIAŁ – NADZOROWANIE TRASY
2. Zadania nadzorowania trasy polegają na następujących czynnościach:
obserwowaniu, powiadamianiu i interweniowaniu za pomocą określonego
wyposażenia (pkt. 2.1) punktów obserwacyjnych (pkt. 2.2) i bardzo precyzyjnej
sygnalizacji (pkt. 2.3).
2.1 Wyposażenie
Dla kierownictwa wyścigu:
a) Radiowy system nadawczo-odbiorczy zapewniający łączność z chronometrażem,
z biurem Sędziego Głównego i z kierownikiem parku zamkniętego.
b) Komplet flag sygnalizacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu
zawodów.
c) Tablica do ogłaszania niektórych kar (falstart, przedwczesny start itp.).
Dla sędziów technicznych:
a) System łączności telefonicznej lub elektronicznej z biurem Sędziego Głównego.
b) Faks do łączności z biurem Sędziego Głównego.
c) Radiowy system nadawczo-odbiorczy umożliwiający łączność z kierownictwem
wyścigu.
Dla Sędziego Głównego :
Pomieszczenie Sędziego Głównego musi się znajdować w tym samym budynku,
w którym pracują chronometrażyści. Powyższe biuro musi mieścić się w wyciszonej
sali dostępnej wyłącznie osobom urzędowym. Musi posiadać niezależne wyjście na
jezdnię toru lub do parku zamkniętego.
Pomieszczenie musi być wyposażone w:
a) Telefon wewnętrzny łączący z chronometrażystami i sędziami technicznymi.
b) Przenośne radiostacje dla każdego sędziego sportowego.
Tory Kartingowe PZM
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c) Plan toru z rozmieszczeniem wszystkich służb ratownictwa jak również czerwonych stref
przewidzianych dla prasy.
d) Kopie licencji toru wydanej przez PZM.

Na każdych zawodach przez cały czas ich trwania do dyspozycji Sędziego Głównego
musi być osoba wyznaczona przez organizatora zawodów jako łącznik z pozostałymi
komórkami zawodów.
Czynności:
Przed startem do każdego biegu Dyrektor Wyścigu lub jego zastępca musi się upewnić
czy:
a) na torze nie ma żadnych przeszkód,
b) wszyscy sędziowie toru znajdują się na swoich stanowiskach,
c) wszystkie drogi dojazdowe i wyjazdowe są zamknięte.
Inne obowiązki Dyrektora Wyścigu przewidziane w niniejszym Załączniku polegają na:
- wyrażeniu zgody na użycie służb ratownictwa, jeśli jest to niezbędne, w
porozumieniu z kierownikiem tych służb,
- pokazywaniu sygnałów, które są dla niego formalnie zastrzeżone,
- nadzorowanie trasy gołym okiem,
- upewnieniu się, czy zbieranie wszystkich raportów (od sędziów toru itd.) jest
właściwie prowadzone, aby w razie konieczności podjąć odpowiednie
działania.
Ponadto do Dyrektora Wyścigu należy dopilnowanie, aby zawody przebiegały w
całkowitej zgodności z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA,
Międzynarodowym Regulaminem CIK-FIA, Regulaminem Sportu Kartingowego i
Regulaminem Uzupełniającym zawodów.
2.2 Punkty obserwacyjne
a) Ich personel (sędziowie toru) zapewnia nadzorowanie trasy i jego najbliższego
otoczenia. Punkty obserwacyjne wzdłuż toru, już w swoich założeniach muszą
się znajdować na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczającej od kartów, biorących
udział w zawodach i zapewniać ochronę osób urzędowych i sprzętu.
b) liczba i usytuowanie:
Liczba i usytuowanie punktów obserwacyjnych będą określone w zależności od
charakterystyki toru.
- Żaden odcinek toru nie może znajdować się poza zasięgiem wzroku
obserwatora.
- w każdym punkcie obserwacyjnym muszą się znajdować co najmniej dwie
osoby.
- Obsługa punktu obserwacyjnego musi pozostawać w kontakcie wzrokowym z
punktem poprzedzającym i następnym oraz posiadać łączność radiowa z
kierownictwem wyścigu.
- Każdy punkt obserwacyjny musi być oznaczony czytelna tablica, dobrze
widoczna z toru, na której jest umieszczony numer narastający od pierwszego
punktu po linii startu.
c) Zabezpieczenie:
Punkty obserwacyjne muszą być tak usytuowane, aby ich obsługa była
zmuszona do działania bez ochrony wyłącznie w razie opuszczenia toru przez
karta lub wypadku. Punkty obserwacyjne muszą mieć zabezpieczenie narzucone
przez PZM…
d) Wyposażenie: W każdym punkcie obserwacyjnym należy zapewnić:
 komplet flag sygnalizacyjnych (kolory: referencje do systemu Panteon):
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- 2 flagi żółte (żółty C),
- 1 flaga w pasy żółto-czerwone,
- 1 flaga biała,
- 1 flaga zielona (348 C),
- 1 flaga niebieska (298 C),
- 1 flaga czerwona (186 C).
 W każdym punkcie obserwacyjnym należy zapewnić co najmniej:

- 1 gaśnicę przenośną,
- 1 tablice „SLOW”,
- 2 miotły - szczotki.
Obsługa:
Sędziowie toru muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swych funkcji
uzyskane po zdaniu specjalnego egzaminu pod nadzorem GKSK PZM.
Zadania:
Każdy punkt obserwacyjny musi:
- ostrzegać kierowców za pomocą środków sygnalizacyjnych (flagi lub Światła) o
każdym niebezpieczeństwie lub zagrożeniu, którego mogą się nie spodziewać,
- powiadamiać kierownictwo wyścigu o każdym incydencie, który się wydarzył w
obszarze ich działania i proponować, jeśli wydaje się to niezbędne, uruchomienie
służb ratownictwa,
- sprawdzać czy zawody odbywają się w sposób bezstronny ze sportowego punktu
widzenia i informować kierownictwo wyścigu o każdym zachowaniu
niebezpiecznym i niesportowym,
- utrzymać swój odcinek toru w stanie czystości, wolnym od przeszkód i starać się
usuwać olej, który byłby rozlany, jak również żwir naniesiony na jezdnie toru.
Ubiory:
Sędziowie toru muszą nosić jednakowe ubiory dostarczone przez organizatora
zawodów,
Sędziowie toru nie mogą nosić ubiorów w kolorach podobnych do kolorów flag
sygnalizacyjnych.
2.3 Sygnalizacja
Jeśli chodzi o nadzorowanie trasy, Dyrektor Wyścigu (lub jego zastępca) oraz w punkty
obserwacyjne muszą być przygotowane do użycia sygnałów zapewniających
bezpieczeństwo kierowcom i przestrzegania regulaminów. Sygnały powyższe są
przekazywane flagami w różnych kolorach przy świetle dziennym i kolorowymi
sygnałami świetlnymi w nocy.
Flagi:
Minimalne wymiary wszystkich flag wynoszą 60 x 80 cm, z wyjątkiem flagi czerwonej i z
szachownicy mającej wymiary co najmniej 80 x 100 cm.
Sygnały flagami, które są w wyłącznej dyspozycji, Dyrektora Wyścigu lub jego
zastępcy na linii startu:
a) Flaga narodowa:
Ta flaga jest zwykle używana jako sygnał startu do wyścigu. Sygnał startu musi być
dany przez machniecie flaga w dół; jeśli chodzi o zawody ze startem zatrzymanym,
flaga nie może być podnoszona powyżej głowy, zanim wszystkie karty nie będą
unieruchomione i w żadnym przypadku dłużej niż 10 sekund. Flaga ta może być
używana tylko w niektórych przypadkach (np. kiedy sygnalizacja świetlna nie działa)
oraz podczas treningów kwalifikacyjnych.
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b) Flaga czerwona:
Musi być wymachiwania na linii startu, gdy zadecydowano o zatrzymaniu sesji
treningowej lub wyścigu. Czerwona flaga może być używana przez Dyrektora Wyścigu
lub jego przedstawiciela dla zamknięcia toru.
c) Flaga z szachownica czarno-biała:
Flagi tej używa się przez machanie; oznacza ona koniec sesji treningowej lub wyścigu.
d) Flaga czarna:
Flagi tej używa się do powiadomienia danego kierowcy o jego wykluczeniu z wyścigu
oraz, że musi się zatrzymać, kiedy zbliży się następnym razem do wjazdu do parku
zamkniętego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kierowca nie przestrzega tego polecenia,
flaga nie może być użyta dłużej niż przez cztery kolejne okrążenia.
Decyzja o użyciu tej flagi należy wyłącznie do Sędziego Głównego i zawodnik, którego
dotyczy będzie natychmiast powiadomiony o tej decyzji.
e) Flaga czarna z pomarańczowym kołem (o średnicy 40 cm):
Flaga musi być użyta celem powiadomienia danego kierowcy, ze jego kart doznał
usterki technicznej, mogącej Stanowić niebezpieczeństwo dla niego lub innych
kierowców i musi się zatrzymać w strefie napraw w następnym okrążeniu. Kiedy
problemy techniczne zostaną rozwiązane kart może powrócić na trasę wyścigu.
f) Flaga czarno-biała podzielona po przekątnej:
Nie może być użyta więcej niż jeden raz. Stanowi ona ostrzeżenie pokazane danemu
kierowcy za niesportową jazdę.
Trzy powyższe flagi (d, e oraz f) muszą być pokazywane nieruchomo wraz z czarną
tablica z białym numerem kierowcy, którego te polecenia dotyczą.
Flagi te mogą też być pokazywane w innych miejscach niż linia startu, Dyrektor
Wyścigu uzna to za stosowne. Zazwyczaj decyzja o pokazywaniu dwóch ostatnich flag
(e lub f) należy do Dyrektora Wyścigu; również może być podjęta na wniosek Sędziego
Głównego, celem zastosowania kar sportowych.
g) Flaga niebiesko-czerwona z podwójna przekątna pokazywana z numerem
startowym:
Zatrzymanie kierowcy zanim zostanie zdublowany, jak również, kiedy już został
zdublowany.
Flaga ta może być użyta tylko wtedy, gdy przewiduje to Regulamin Sportowy
Mistrzostw, Pucharu lub Trofeum albo Regulamin Uzupełniający zawodów.
Sygnalizacja flagami w punktach obserwacyjnych:
h) Flaga żółta:
Jest to sygnał niebezpieczeństwa, który musi być pokazywany kierowcom na dwa
sposoby o następującym znaczeniu:
- machanie jedna flaga: zmniejszyć prędkość jazdy, nie wyprzedzać, przygotować się
do zmiany kierunku. Wystąpiło niebezpieczeństwo na obrzeżu jezdni toru lub na części
jezdni toru.
- machanie dwoma flagami: zmniejszyć prędkość jazdy, nie wyprzedzać, przygotować
się do zmiany kierunku lub do zatrzymania. Wystąpiło niebezpieczeństwo, które
zablokowało częściowo lub całkowicie jezdnie toru.
W normalnych warunkach żółte flagi muszą być pokazywane wyłącznie w punkcie
obserwacyjnym przez sędziów toru znajdujących się bezpośrednio przed
niebezpiecznym miejscem.
Wyprzedzanie jest zabronione pomiędzy pierwsza flaga żółta i flaga zieloną pokazaną
po incydencie.
i) Flaga w żółto-czerwone pasy:
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Musi być pokazywana nieruchomo kierowcom, aby ostrzec ich o pogorszeniu
przyczepności, spowodowanej pojawieniem się oleju lub wody na jezdni toru w strefie
za flagą. Flaga ta musi być pokazywana przez co najmniej cztery okrążenia, chyba ze
nawierzchnia jezdni toru wcześniej powróci do normalnego stanu; w sektorze poniżej
którego pokazywana jest ta flaga, nie pokazuje się flagi zielonej.
j) Flaga niebieska:
Normalnie należy nią machać, aby pokazać kierowcy, że będzie dublowany.
k) Flaga biała:
Musi być pokazywana przez machanie dla zasygnalizowania kierowcy, że na odcinku
kontrolowanym przez punkt obserwacyjny znajduje się pojazd znacznie wolniejszy.
l) Flaga zielona:
Musi być użyta, aby pokazać, ze tor jest przejezdny i musi być użyta przez machanie
w punkcie obserwacyjnym znajdującym się natychmiast po incydencie, który
spowodował konieczność użycia jednej lub kilku flag żółtych.
Może również być sygnałem startu do okrążenia rozgrzewającego lub początku sesji
treningowej, jeśli Dyrektor Zawodów lub Kierownik Wyścigu uzna to za stosowne.
Sygnalizacja tablicami „SLOW” („POWOLI”)
Minimalne wymiary tablic wynoszą 60 x 80 cm. Tablice muszą być koloru żółtego z
czarnym napisem „SLOW”.
Sygnały tablicami „SLOW” muszą być dawane przez Dyrektora Wyścigu lub jego
zastępcę na linii startu i przez wszystkie w punkty obserwacyjne po decyzji
kierownictwa wyścigu o neutralizacji wyścigu (zgodnie z procedurą opisana w punkcie
w 2.2 Przepisów Ogólnych).
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Załącznik nr 1

Wzór:

WNIOSEK – ZLECENIE NA
HOMOLOGACJE

ZARZĄD GŁÓWNY - ZESPÓŁ TORÓW I TRAS
Ul. Kazimierzowska 66 ; 02-518 Warszawa

WNIOSEK – ZLECENIE
Dotyczy * : homologacji ; inspekcji kontrolnej ; inspekcji kontrolnej międzynarodowej; toru/trasy.
Zleceniodawca (pełna nazwa) :………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny, telefon, faks, e-mail, NIP, nr. rachunku bankowego :…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zlecamy przeprowadzenie* : homologacji/inspekcji kontrolnej toru/trasy.
1.- Nazwa toru/trasy/autodromu :…………………………………………………………………………………………….
2.- Lokalizacja (adres) :…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- Dyscyplina :…………………………………………………………………………………………………………………..
4.- Organizator zawodów : …………………………………………………………………………………………………….
5.- Adres organizatora :………………………………………………………………………………………………………...
6.- Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach* homologacji/inspekcji kontrolnej/dokumentacji
- imię i nazwisko/stanowisko :…………………………………………………………………………………………………...
- adres korespondencyjny :……………………………………………………………………………………………………...
- telefon i faks : komórkowy, e-mail :……………………………………………………………………………………………
7.- Koszty* : homologacji i inspekcji toru/trasy/, zgodnie z obowiązującymi stawkami inspektora PZM na dany rok
pokrywa zleceniodawca załączając do WNIOSKU-ZLECENIA kopię dowodu wpłaty na konto ZG PZM.
8.- Koszt delegacji i pobytu Inspektora Torów Motorowych PZM przeprowadzającego homologację, inspekcje
kontrolną toru/trasy zostaną rozliczone przez zleceniodawcę z Inspektorem Torów Motorowych PZM,
przeprowadzającym homologację lub inspekcję kontrolną
W załączeniu przesyłamy :
a) dowód wpłaty na konto ZG PZM za homologację (według stawek obowiązujących na dany rok),
b) dwa komplety dokumentacji homologacyjnej toru/trasy,

WNIOSEK – ZLECENIE zostanie rozpatrzone wyłącznie po wypełnieniu wszystkich punktów i przesłania kompletu
załączników.

*niepotrzebne skreślić
miejsce na pieczątkę :
miejscowość i data :………………………………………………………. podpis : ………………………….....

Załącznik nr 2

Wzór:

RAPORT KONTROLNY
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POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY
ZESPÓŁ TORÓW I TRAS

RAPORT
INSPEKCJI HOMOLOGACYJNEJ TORU KARTINGOWEGO……………………………………………….
PRZEPROWADZONEJ W
DNIU …………………………………….. W RAMACH HOMOLOGACJI TORU,
PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE, HOMOLOGACJA-INSPEKCJA-LICENCJA KRAJOWA 2016R..
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Miejsce, data

INSPEKTOR TORÓW MOTOROWYCH PZM

miejsce, data

Imię i Nazwisko
Certyfikat nr…………………………………..

RAPORT
INSPEKCJI HOMOLOGACYJNEJ TORU KARTINGOWEGO W ………………………………

CZĘŚĆ 1.- Wprowadzenie – Przedmiot homologacji – Podstawa formalna i merytoryczna – Cel Inspekcji
homologacyjnej toru oraz Informacje o zleceniodawcy i organizatorze zawodów.
CZĘŚĆ 2.- Lokalizacja i charakterystyka techniczna obiektu będącego przedmiotem homologacji – Stan
udokumentowania oraz stwierdzenie zgodności obiektu z obowiązującą dokumentacją i
obowiązującymi wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa PZM – Ustalenie aktualnego w
dniu inspekcji, ogólnego stanu technicznego toru i przynależnej infrastruktury.
CZĘŚĆ 3.- Warunki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne obowiązywania Licencji Krajowej PZM
CZĘŚĆ 4.- Podsumowanie i wniosek końcowy z uzasadnieniem dotyczący wydania lub odmowy
wydania Licencji Krajowej PZM.

INSPEKTOR TORÓW MOTOROWYCH PZM
CERTYFIKAT

……………………………………………………
Imię i Nazwisko
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CZĘŚĆ 1.- Wprowadzenie – Przedmiot homologacji - Podstawa formalna merytoryczna - Cel Inspekcji
Homologacyjnej oraz informacje o zleceniodawcy i organizatorze zawodów.
1.1.- Inspekcję Kontrolną toru kartingowego przeprowadzono w ramach ponownej** homologacji , na zlecenie
……………………………………………………………………………………………………………………………
Stosowny „WNIOSEK-ZLECENIE” stanowi Załącznik Nr.1.
1.2.- Przedmiotem homologacji jest tor kartingowy ………………………………………………...
(zob. rysunek poglądowy, zwymiarowany, załączony do „WNIOSKU-ZLECENIA o długości (jak wynika z danej na
rysunku jw.) ……………………|m, szerokość ……………………..|m
łączna liczba łuków wynosi Z……………. w tym prawych ……………... lewych……………..,
ruch na torze odbywa się w ………………….., tj. ………………………………………………..
1.3.- Formalną podstawę homologacji PZM toru stanowią :
- TORY KARTINGOWE PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE – HOMOLOGACJA-INSPEKCJELICENCJA KRAJOWA 2016,
- Regulamin Sportu Kartingowego PZM/2016r.
- WNIOSEK-ZLECENIE z dnia …………………
1.4.- Merytoryczna podstawę homologacji PZM toru stanowią :
- Załącznik Nr……... do cytowanego wyżej „TORY KARTINGOWE PODSTAWOWE WYMAGANIA
TECHNICZNE – HOMOLOGACJA-INSPEKCJE- LICENCJA KRAJOWA 2016”,
- Regulamin Torów Część 1 i Część 2. wraz z Załącznikami Nr.1 – 15, Międzynarodowego
Regulaminu Kartingowego CIK/FIA
- Załączniki „O” i „H” Międzynarodowego Kodeksu Sportu Samochodowego FIA w częściach
dotyczących wymagań stanu technicznego i równości nawierzchni toru, oznakowania
poziomego, wyposażenia i stanu służb ratownictwa sportowego i środków gaśniczych etc.
1.5.- Celem Inspekcji Kontrolnej przeprowadzonej w dniu …………………….. jest :
- ustalenie zgodności toru i infrastruktury z aktualnie obowiązującymi wymaganiami technicznymi,
bezpieczeństwa i organizacyjnymi PZM oraz dokumentacją władającego obiektem,
- ustalenie aktualnego w dniu badania stanu technicznego toru i infrastruktury,
- wnioskowanie, na podstawie jw. o wydanie lub odmowę wydania Licencji Krajowej PZM
uprawniającej organizatora do przeprowadzania na torze, w okresie obowiązywania
Licencji, zawodów krajowych (określonego rodzaju).
1.6.- Zleceniodawcą homologacji jest władający obiektem :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Organizatorem zawodów jest : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Zgodnie z oświadczeniem władającego obiektem osobą odpowiedzialną, w zrozumieniu przepisów prawa
powszechnego
oraz
prawa
sportowego,
za
przygotowanie
toru
kartingowego
…………………………………………………….. do zawodów zgodnie z wymaganiami technicznymi,
bezpieczeństwa i organizacyjnymi PZM oraz warunkami obowiązywania Licencji Krajowej PZM podanymi
w Części …………. RAPORTU Inspekcji homologacyjnej przeprowadzonej w dniu ……………….. oraz za
stan bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz zgodny z obowiązującym Planem Bezpieczeństwa
Zawodów, programem i harmonogramem, przebieg zawodów, jest :
Pan ……………………………………………………………
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
1.7.- W czasie Inspekcji homologacyjnej PZM przeprowadzonej dniu ………………….. obecni byli :
- …………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………….
Stosowny dokument stanowi Załącznik Nr…..
1.8.- Weryfikacja podstawowej dokumentacji formalnej. –
Władający obiektem w toku Inspekcji homologacyjnej PZM przedłożył :
- ………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………..

1.8.- Reprezentujący zleceniodawcę (zob. U.1.6.), został poinformowany że, minimalne wymagania
techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne PZM oraz zawarte w Części 3. RAPORTU Inspekcji
Homologacyjnej PZM przeprowadzonej w dniu ……………….. „Warunki obowiązywania Licencji Krajowej
PZM”, należy traktować równorzędnie z warunkami technicznymi, bezpieczeństwa i organizacyjnymi
zawartymi w przepisach sportowych, regulaminach PZM oraz z przepisami prawa powszechnego, w
zakresie w jakim odnoszą się one do uprawiania sportów motorowych.
Część 2.- Lokalizacja i charakterystyka techniczna toru kartingowego ……………………………… –
Stan udokumentowania – Potwierdzenie zgodności z dokumentacją, wymaganiami technicznymi i
bezpieczeństwa PZM – Ustalenie aktualnego w dniu Inspekcji Homologacyjnej PZM ogólnego stanu
technicznego toru i przynależnej infrastruktury. –
2.1- Lokalizacja i charakterystyka techniczna toru. –- Tor kartingowy …………………………………………
zlokalizowany jest w miejscowości ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Całość terenu toru oraz zaplecza technicznego jest ogrodzona, tor posiada zaplecze techniczne i
sanitarne.
- wg. oświadczenia władającego (pomiarów kontrolnych nie przeprowadzono, na rysunku toru w planie
znaków hektometrowych brak), długość toru wynosi
L = ………………m
- szerokość wyznaczona liniami krawędziowymi nawierzchni toru min/maks/szerokość w rejonie linii
START
B = …………… m
- całkowita szerokość prostej startowej
= …………… m
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- łączna liczba łuków „Z” w tym łuków prawych/lewych
Z = 12 ;
P= ……… L= ……….
- pierwszy łuk za linia START prawy, o zwrocie ok 180º
Z1= ………..º
- ruch na torze odbywa się w lewo, pole position
Pp – po stronie ……………..
- maksymalna liczba kartów na torze
K = ………. + 20% treningi
- liczba punktów obserwacyjnych/największa odległość sąsiednich PO PO =
- pojemność parku maszyn – liczba stanowisk parkowania
S =
- długość toru jazd próbnych
toru jazd próbnych brak
- uwaga : pozostałe informacje w Załączniku Nr.4.- Kwestionariusz Toru Kartingowego”
2.2.- Stan udokumentowania toru kartingowego ………………………………………………………:
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionym rzutem trasy toru, wyznaczonym PMZ i PM na 150 stanowisk z
zaznaczonymi wjazdem oraz wyjazdem z toru, wierzą sędziowska, punktami PO,
- dokument potwierdzający prawo własności terenu na którym zlokalizowany jest tor …………………………………
- Decyzja …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiona w czasie Inspekcji homologacyjnej PZM dokumentacja toru SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* wymagań
PZM zawartych w Załączniki Nr……….. do „TORY KARTINGOWE PODSTAWOWE WYMAGANIA
TECHNICZNE – HOMOLOGACJA-INSPEKCJE- LICENCJA KRAJOWA 2016”,
2.3.- Wobec aktualnego stanu udokumentowania obiektu nie można/mozna potwierdzić zgodności obiektu z
dokumentacją.
- W celach informacyjnych podaje się, iż w Części 3. RAPORTU Inspekcji Homologacyjnej PZM poprowadzonej w
dniu …………….. podano warunki, których zrealizowanie spowoduje, iż tor i przynależna infrastruktura będą spełniały
minimalne wymagania techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne PZM.
2.4.- Ogólny stan techniczny i bezpieczeństwa aktualny w dniu Inspekcji Homologacyjnej PZM. –
- nawierzchnia toru – ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- pierwsza linia zabezpieczenia – ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- oznakowanie poziome w postaci ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
- obrzeża i pobocza ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Centrum Kierowania Wyścigiem (CKW) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- nadzorowanie trasy wyścigu : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
- Służby Ratownictwa Sportowego ; ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- widownia ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
- park maszyn ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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- park maszyn „zamknięty” …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...

Część 3.- Warunki obowiązywania Licencji Krajowej PZM.3.1.1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.1.2 ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.1.3 Należy opracować Plan Bezpieczeństwa Zawodów z szczegółowo opracowanym planem Parku
Zamkniętego i przed pierwszymi zawodami, przesłać do zweryfikowania do KTiT PZM
Część 4. – Podsumowanie i wniosek końcowy dotyczący wydania Licencji Krajowej PZM. –
4.1.- Działając na podstawie delegacji, Art…..„TORY KARTINGOWE PODSTAWOWE WYMAGANIA
TECHNICZNE – HOMOLOGACJA-INSPEKCJE- LICENCJA KRAJOWA 2016”, i Regulaminu Ramowego Sportu
Kartingowego PZM, stwierdzam, iż zrealizowanie ustaleń zawartych w Części 3. RAPORTU Inspekcji
Homologacyjnej PZM pt. „Warunki obowiązywania Licencji Krajowej PZM”, przeprowadzonej w dniu
………………. w ramach homologacji toru kartingowego ……………………………, spowoduje, że tor i
przynależna infrastruktura będą spełniały wymagania techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne,
stanowione przez PZM i wnoszę o wydanie Licencji Krajowej PZM na lata ………………………………
Kategorii ………………. . Wydanie Licencja może nastąpić po zrealizowaniu wszystkich ustaleń
zawartych w Części 3 potwierdzone obowiązkową inspekcja kontrolną.
4.2.- Warunkiem obowiązywania Licencji Krajowej PZM jest zrealizowanie wymagań zawartych w Części 3.
RAPORTU Inspekcji Kontrolnej PZM przeprowadzonej w dniu …………………….., co potwierdzić musi
przed rozpoczęciem pierwszych w …………….r zawodów, Sędzia Główny Zawodów a przed każdymi
kolejnymi zawodami, kontrolę przeprowadzi sędzia zawodów (wzór RAPORTU Inspekcji Kontrolnej
Końcowej sędziego zawodów w załączeniu załącznik nr …..)
4.3.- Obowiązkiem dyrektora zawodów jest każdorazowe przedłożenie organom kontrolnym i władzom
sportowym wraz Licencją Krajowa PZM RAPORTU Inspekcji Homologacyjnej przeprowadzonej w dniu
………………………..
4.4.- Obowiązkiem dyrektora zawodów jest wywieszenie kopii Licencji Krajowej PZM w Biurze Zawodów
lub na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń.
4.5.- Zlecający przeprowadzenie homologacji toru ma prawo w trybie przewidzianym w procedurze
homologacji, do wniesienia odwołania od ustaleń RAPORTU Inspekcji Kontrolnej PZM, do
przewodniczącego Komisji Torów i Tras PZM, który po konsultacji z przewodniczącym GKSK, podejmuje
stosowną decyzje. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Trybunału Związku, Postępowanie
odwoławcze nie wstrzymuje obowiązku realizacji poleceń będących przedmiotem odwołania.
Załączniki nr. ……………………………………………………
Otrzymują;
1.Biuro Sportu i Turystyki PZM
Warszawa ul. Kazimierzowska
2. Właściciel Obiektu / Organizator Zawodów.
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Inspektor Torów Motorowych PZM

Certyfikat

8|Strona

Załącznik nr 3

Wzór:

RAPORT INSPEKCJI KONTROLNEJ

1

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
ZESPÓŁ TORÓW I TRAS PZM GKSK

RAPORT INSPEKCJI KONTROLNEJ KOŃCOWEJ – TOR KARTINGOWY
TORU/TRASY
PRZEPROWADZONEJ
BEZPOŚREDNIO
ZAWODÓW, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI REGULAMINU
KATRINGOWEGO.

PRZED
ROZPOCZĘCIEM
RAMOWEGO PZM SPORTU

Miejscowość……………………………………. data............................................ godzina ……………………………..

Inspekcję Kontrolną Końcową przeprowadził :

Inspektor Torów Motorowych PZM

lub

Sędzia (Główny) Zawodów

Certyfikat PZN Nr. ……………….

Licencja Nr. ……………….

…………………………………………………………….

……………………………………………….

tytuł, imię i nazwisko

tytuł, imię i nazwisko

Celem Inspekcji Kontrolnej Końcowej jest potwierdzenie zrealizowania wymagań technicznych i bezpieczeństwa
zawartych w CZĘŚCI …………….. RAPORTU Inspekcji Kontrolnej PZM przeprowadzonej w dniu………………….. w
toku homologacji toru/trasy, potwierdzenie ogólnego dobrego stanu technicznego tory/trasy i infrastruktury* oraz
spełniania wymagań technicznych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartych w ZAŁĄCZNIKACH do Tory
Kartingowe – Podstawowe Wymagania Techniczne, Homologacja-Inspekcja-Licencja Krajowa.
Nazwa toru/trasy : ……………………………………………………………………………………...................................
Adres/lokalizacja :………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zawodów : ……………………………………………………………………………………...................................
Data rozgrywania zawodów : …………………………………………………………………………………………………..

Działając na podstawie delegacji w sprawie uprawiania sportów motorowych „Tory Kartingowe – Podstawowe
Wymagania Techniczne, Homologacja-Inspekcja-Licencja Krajowa”, Regulaminów Ramowych Sportów
Motorowych PZM, po dokonaniu Inspekcji Kontrolnej Końcowej, w czasie której dokonano sprawdzenia realizacji
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wymagań zawartych w CZĘŚCI ………………….. RAPORTU Inspekcji
dniu………………………………. w toku homologacji PZM toru/trasy, stwierdzam :

Kontrolnej

przeprowadzonej

w

UWAGA: obowiązuje skala ocen od 1-10 ; lub określenia:
ogólny stan techniczny - bardzo dobry

-

9 -10

- dobry (zadawalający)

-

6-8

- przeciętny (mniej niż zadawalający

-

3-5

- słaby (nie zadawalający)

-

1-3

1.- Plan (kształt) toru / trasy i geometria :
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚĆI ……….. RAPORTU Inspekcji Kontrolnej
przeprowadzonej w toku homologacji PZM toru/trasy w dniu ………….,…….ich aktualny w dniu Inspekcji Kontrolnej
Końcowej ogólny stan techniczny jest
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- Rejon linii START-META, urządzenia startowe i pomiaru czasu:
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI ……………… RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM toru/trasy w dniu………………… , ich stan aktualny w dniu
Inspekcji Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest :
……………………………………….......................................................................................................................……...
….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- Nawierzchnia trasy wyścigu, stan równości; oznaczenia poziome i pionowe:
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione są wymagania CZĘŚCI …………….. RAPORTU Inspekcji Kontrolnej
przeprowadzonej w toku homologacji PZM toru/trasy w dniu………………….. , ich stan aktualny w dniu Inspekcji
Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Krawężniki poziome specjalnej konstrukcji; obrzeża; pobocza: ,
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘSCI …………….. RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM toru/trasy w dniu………………….. , i ich aktualny stan w dniu
Inspekcji Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5.- Pierwsza linia zabezpieczenia toru/trasy:
jest zgodna z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI …………… RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu ………………………, i ich aktualny w dniu Inspekcji
Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest :
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
6.- Druga linia zabezpieczenia DEPO (strefy napraw), punktów obserwacyjnych (PO) i widowni:
jest zgodna z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI …………. RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu …………………….. , ich aktualny w dniu Inspekcji
Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.- System nadzorowania trasy wyścigu: Centrum Kierowania Wyścigiem (CKW), punkty obserwacyjne
(lokalizacja, obsada, wyposażenie), system łączności technologicznej:
są zgodne z dokumentacja toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI …………. RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu ……………………., ich aktualny w dniu Inspekcji
Kontrolnej Końcowej ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
8.-System Ratownictwa Sportowego; Centrum Medyczne Zawodów (CMZ, obsada, wyposażenie), obsady i
wyposażenie służb ratownictwa medycznego, pożarowego, technicznego, zabezpieczenie pożarowe rejonu
linii START -META, DEPO, parku maszyn (PM) :
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI …………….. RAPORTU Inspekcji
Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu …………………….., ich aktualny w dniu Inspekcji
Kontrolnej ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
9.- Park maszyn (PM), park maszyn "zamknięty" (PMZ), park maszyn START, park maszyn META, Park
Serwisowy START (PSS), Park Serwisowy META (PSM) (jeżeli nie dotyczy skreślić), stanowisko badań
kontrolnych (OK), Biuro Zawodów (BZ) :
są zgodne z dokumentacją toru/trasy, spełnione zostały wymagania CZĘŚCI………….. RAPORU Inspekcji Kontrolnej
przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu ……………………….., ich aktualny w dniu Inspekcji Kontrolnej
ogólny stan techniczny jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
10.- Stan ochrony środowiska zawodów:
jest zgodny z dokumentacją toru/trasy i Planem Ochrony Środowiska Zawodów, spełnione zostały wymagania
CZĘSCI …………………. RAPORTU Inspekcji Kontrolnej przeprowadzonej w toku homologacji PZM w dniu
………………….. aktualny stan realizacji .Planu Ochrony Środowiska Zawodów" jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
11.- Stan udokumentowania obiektu:
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aktualny stan udokumentowania toru/trasy SPEŁNIA / NIESPEŁNIA * wymagania ZAŁACZNIKA "Tory Kartingowe
– Podstawowe Wymagania Techniczne, Homologacja-Inspekcja-Licencja Krajowa ".
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

12.- WNIOSEK KOŃCOWY:
Po zapoznaniu się z treścią RAPORTU Inspekcji Kontrolnej przeprowadzonej v: toru realizacji procedury . homologacji
przez PZM toru/trasy w dniu , w szczególności po analizie CZĘSCI …………...RAPORTU pt. "Warunki
obowiązywania Licencji Krajowej PZM" oraz po dokonaniu w dniu……………….. . Inspekcji Kontrolnej Końcowej,
stwierdzam:
stan techniczny, stan bezpieczeństwa i ochrony środowiska toru/trasy oraz podstawowej infrastruktury* nie
stanowią ograniczenia możliwości przeprowadzenia w dniach ………………………………………………….
Zawodów kartingowych , zgodnie z obowiązującymi Regulaminem Uzupełniającym oraz Programem Zawodów.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inspektor Torów Motorowych PZM

………………………………………….
podpis

lub

Sędzia (Główny) Zawodów

…………………………………….
podpis

Miejscowość………………………………………….. data.................................... godzina …………………….

* Infrastrukturę toru/trasy stanowią:
linia START-META (z urządzeniami startowymi, pomiarem czasu, pola startowe i przedstartowe, oznakowanie poziome) ; DEPO
(strefa napraw) z pomostem sygnalizacyjnym, platforma startera wyścigu, pierwsza i druga linia zabezpieczenia; system
nadzorowania trasy wyścigu (CKW, PO, łączność technologiczna); służby ratownictwa sportowego SRS (CMZ, służby ratownictwa
medycznego, pożarowego i technicznego, lądowisko helikoptera pogotowia lotniczego) ; nawierzchnia trasy wyścigu z
oznakowaniem poziomym i pionowym; krawężniki poziome specjalnej konstrukcji, obrzeża i pobocza; widownie; pierwsza linia
zabezpieczenia toru/trasy wyścigu oraz druga linia zabezpieczenia DEPO, PO i widowni; park maszyn (PM), park maszyn
zamknięty (PMZ), park serwisowy START (PSS), park serwisowy META (PSM), ; stanowisko badania kontrolnego (BK) ; Biuro
Zawodów (BZ) ; drogi ewakuacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (uwaga: nie obowiązujące w badanym przypadku elementy
infrastruktury należy skreślić !.)
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Załącznik nr 4

Wzór:

KARTING - LICENCJA

