B,v"dgoskic Towarzr,stwo l,l otorou.e

B'lt

,,

Iy'E

"

."$**""teo

-Ę'
Ptr'^

+-

i-*'fuś

[i f;',!}''ffi Tfć'li i 3;j:ii]l':lff

d*€**?

Regulamin Uzupełniaj ący
(V runda) Kartingowych Mistrzostw Strefy 2013
V
V
V
V
V
V
V

runda kategoria Młodzik 60 open
runda kategoria Junior Open

rundakategoria Open 125
runda
runda
runda
runda

kategoria KZ 2 i N
kategoria Popularna 125
kategorii Super Senior

kategorii sauy

Roł

Zawocly kartingowe pod patronatem Fundacji Racing Wierczuk
t.

Organizator
Na zlecenie Zarządu okręgowego PZM Gestora StreĄ', organizatorem jest Bydgoskie Towarzystwo Motorowe 85-79l

Bydgoszcz, ul Bohucia 2l 40.tę1" kłlm" 697 09t{ 6fiQ, e_mail: b{rł1iartir:g(rł)op.pl
Zawody rozegrane zostanąw oparciu o
- Regulamin SportuKartingowegoPZM

-

-

Regulamin Zawodów Kartingowych oraz niniejszym Regulaminem Uzupełniającym Zawodów Kartingowych
uzupełniony komunikatami GKSK PZM oraz OKSK PZM

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyzszych aktów samym faktem zgłoszenia do zawodów.
Ż-

3.

4.

Data i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 24.08.2013 r. na Kartodromię PZM w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej l
m. Szerokośćtoru 8/10m. Kierunek jazdy w lewo, pierwszy zakręt w lewo.
Władze zawodów
Sędzia Główny

l6 . Długośćtoru 10l7

- Stanisław Ulandowski

Kierownictwo zawodów
Dyrektor zawodów

- Jarosław Staszałęk

Starter
Sekretarz zawodów

- Ewa Graczykowska

K

i

-

erownik B ezpieczeistwa Toru

-

Kierownik parku maszyn

Andrzej Rachwał
sńof Graczykowski

- Kr zy

Kierown ik komisj i technicznej
Kierownik chronomętrażu i komis.ji obliczęń

5. Dystans zawodów
A/ kategoria M - 60 OPEN, BABY ROK
B/ kategoria Popularna 125, Super Senior
C/ kategoria OPEN 125,K2 2 i N, Junior OPEN

Michał Fijałkowski

- Jacek Szatlach
- Grzegorz Ostrowski

Finał
Finał
Finał

-

I0 okłąŻeń. Finał II

10 okrązeń, Finał II
10 okrązeń, Finał

II

-

10 okrążeń

10 oŁłąŻen
10 okrązeń

6.

Zgłoszenia do zawodów
obowiązują zgłoszenia e-mail - listy zawodników oraz pisemne, wyłącznie na obowiązujących drukach poświadczonę przęz
macierzyste kluby' które taleŻy przesłac na adręs organizatora w terminie do dnia 24.08.2013r. (decyduje data stempla
pocŻowego). Wpisowe przyjmowane będzie zgodnie z regulaminem i komunikatem oKSK- 200'00 złzanndę.

1

Warunki udziału
A/ zgłoszenia do zawodów na obowiązującym formularzu
B/ licencja kartingowa waŻnana rok 20l3
Ci aktualna ksiąŻeczka zdrowia potwierdzona przezPrzychodnię Sportowo Lekarską

Dl

sprzęt zgodny

zRZK

dla danej klasy, kategorii

E/ opłacenie wpisowego
8.

9.

Protesty i odwołania
Ewęntualne protesty i odwołania należy składac na piśmiewraz z poświadczeniem wpłaty kaucji na ręce Kierownika
Zawodów. Kaucja za protest wynosi 500 zł. Kaucja za odwołanie wynosi 2500 zł.
Nagrody

Nagrody regulaminowe indywidualnie zgodnie zRZK, uzupełnione nagrodami z Fundacji Racing Więrczuk

10. Postanowienia ogólne
A/ obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy kartami w parku maszyn
B/ obowiązuj ebezwzg|ędny zakazpalenia ognisk (grill ) w parku maszyn
C/ korzystanie z toru w czasie innym niz przewiduje regulamin szczegółowy zawodów moze nastąpić wyłącznie po
uzgodnieniu z gospodarzem toru.

Dl

zawodnicy

zawodów.

i

mechanicy zobowięani są, na teręnie kartodromu, do noszenia identyfikatorów przez caĘ czas trwania

E/ organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania zawodów oraz treningów w stosunku do
zawodników i osób im towarzyszących oraz sprzętu przeznichposiadanego.

'
P owyŻszy regu lam i n okręgowa Ko misj a
w dniu 2013-08-01 r.

S

Dyrektor Zawodów
Jarosław Staszałek

portu Kartin gowego zatwier dzila
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Program minutowy:
godz. 9.00 _ 12.00 treningi rlatorze zpodziałem na kategorie
godz. l2.l5 _ odprawa zawodników. oficjalne otwarcia zawodów

godz.12,40-I-finĄ
godz. 14.30 - II - finały

godz. 16.30 -Zakoirczęnie zawodów
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