REGULAMIN
Zawody kartingowe Grand Prix Elikart M 2014
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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin odnosi się do zawodów kartingowych Grand Prix Elikart M
2014, zwanych dalej GP Elikart M lub GP.
Zawody rozgrywane są na krytym torze gokartowym Elikart M zlokalizowanym w
Krakowie przy ul. Gromadzkiej 66
Wszystkie informacje o zawodach znajdują się na stronie internetowej
www.elikart.pl
Zawody GP Elikart M to indywidualne, amatorskie, otwarte zawody kartingowe
odbywające się cyklicznie raz w miesiącu
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§2 Organizatorzy
Organizatorem zawodów kartingowych GP Elikart M jest Tor gokartowy Elikart M
Głównym Koordynatorem Zawodów GP Elikart M jest Mateusz Calik
(kontakt mailowy: mc@elikart.pl)
Koordynator powołuje Głównego Sędziego oraz Sędziów Pomocniczych
niezbędnych do obiektywnej oceny spornych sytuacji. Dodatkowo Organizator
zobowiązuje się do wyznaczenia dwóch sędziów wirażowych spośród pracowników
obsługujących dane zawody bezpośrednio na hali kartingowej
Organizator powołuje Głównego Mechanika zobowiązanego do kontroli
technicznej gokartów przed zawodami
Organizator, Sędzia Główny, Sędziowie Pomocniczy i Wirażowi, Koordynator,
Główny Mechanik podpisują przed zawodami Harmonogram zawodów, który
wywieszony jest w widocznym miejscu na Hali w czasie trwania zawodów
§3 Uczestnicy zawodów
W zawodach może wziąć udział każda osoba, która dokonała rejestracji udziału na
liście startujących i opłaciła opłatę startową
Zawodnicy poniżej 18 roku życia startują pod nadzorem pełnoletniego opiekuna
Każdy zawodnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem zawodów
oraz regulaminem toru gokartowego Elikart M
Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na prawo do publikowania przez
Organizatora jego danych osobowych, zdjęć, filmów, wypowiedzi w mediach w
celach promocyjnych i marketingowych
W dniu zawodów GP Elikart M zezwala się zawodnikom trenowanie na układzie
toru GP dostosowanym do zawodów przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów
Każdy zawodnik przed rozpoczęciem zawodów jest poddawany ważeniu w pełnym
stroju, w jakim będzie uczestniczył w zawodach
W zawodach stosuje się wartość sumy czasów (TempoTotale) z 4 najlepszych
czasów przejazdów (BestLap).
Zawodnik jest zobowiązany do kontrolowania kolejności swoich startów, zgodnie z
harmonogramem wydrukowanym po sesji kwalifikacyjnej oraz informacjami
uzyskanymi od obsługi toru
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§4 Uczestnictwo, opłaty i sprzęt
Uczestnictwo w zawodach gwarantowane jest rejestracją na liście startujących oraz
podpisaniem akceptacji regulaminu toru.
Każdy z uczestników zobowiązany jest podczas wpisywania się na listę startujących
dokonać opłaty wpisowej.
Koszt opłaty wpisowej jest kosztem całkowitym udziału w zawodach. Wysokość
opłaty jest jasno określona na stronie internetowej w komunikacie o zbliżających
się zawodach i wynosi ona 59zł (na dzień 29.01.2014).
Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom sprzęt i wyposażenie
niezbędne do bezpiecznego kartingu, w tym: sprawdzone przez Głównego
Mechanika gokarty, kaski ochronne oraz rękawice.
Sesje treningowe przed zawodami od 15:00 do 17:30 nie należą do oficjalnej części
zawodów i są płatne według aktualnego cennika toru Elikart M. Sesje treningowe
nie są obowiązkowe.

§5 Kwalifikacje do grup startujących
1. Zawodnicy startują w grupach utworzonych na podstawie przejazdu
kwalifikacyjnego (Q). Dzięki temu poziom kierowców w danej grupie jest
zbliżony.
2. Liczba osób w każdej startującej grupie nie może przekroczyć 5 osób.
3. Etap „Warm up” czyli kwalifikacje do grup, odbywa się z doważaniem do 80kg,
a kolejność startów jest losowana przez system kartingowy. Dopuszcza się
odwrotne szeregowanie do przejazdu kwalifikacyjnego.

§6 Uzupełnienie regulaminu
1. Uzupełnienie niniejszego regulaminu stanowi Vademecum kartingowych zasad
podczas GP Elikart M.
2. Pojęcia związane z Regulaminem i Vademecum precyzuje Słownik pojęć
związanych z Regulaminem Zawodów GP Elikart M

