
 
 

Regulamin 

 
 

AWIX RACING ARENA – RALLYSHOP Liga Kartingowa Sezon 

2013 

 
 Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące przepisy:  

 

* niniejszy regulamin AWIX RACING ARENA - Rallyshop Liga Kartingowa 2013; 

 

* oficjalne komunikaty zamieszczane na stronie internetowej www.racingarena.pl w zakładce 

Liga Kartingowa oraz www.rallyshop.pl . 

 

* regulamin toru AWIX RACING ARENA 

 

* ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.  

 

§ 1 Termin, miejsce  
1. Organizatorem turnieju Awix Racing Arena Rallyshop Liga Kartingowa 2013 jest Tor 

Kartingowy Awix Racing Arena, mieszczący się w Toruniu przy ul. Pera Jonssona 5.  

2. Zawody będą odbywać się na torze organizatora.  

3. Sezon 2013 będzie się składał z dziesięciu rund rozgrywanych w okresie od 11.05.2013 roku do 

14.09.2013 roku w wyznaczonych przez organizatora terminach.  

4. Dwie z dziesięciu rund zostaną rozegrane przy sztucznym świetle po zmroku.( Godzina 

zostanie podana z 1 miesięcznym wyprzedzeniem).  

http://www.racingarena.pl/
http://www.rallyshop.pl/


Terminy rozgrywania poszczególnych rund Ligi Kartingowej :  

- Runda 1.   – 11.05.2013 r 

- Runda 2.   – 25.05.2013 r. 

- Runda 3.   – 08.06.2013 r. 

- Runda 4.   – 15.06.2013 r. 

- Runda 5.   – 06.07.2013 r. 

- Runda 6.   – 27.07.2013 r. 

- Runda 7.   – 10.08.2013 r. 

- Runda 8.   – 24.08.2013 r. 

- Runda 9.   – 07.09.2013 r. 

-Runda 10. – 15.09.2013r. 

 

Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywek powyższych rund.(Zmiany takie zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej www.racingarena.pl oraz zostaną wysłane drogą e-mail do 

uczestników Ligi Kartingowej 2013). 

 

 

§ 2 Uczestnicy  
 

1. Uczestnikiem Rallyshop Liga Kartingowa 2013 może być każda osoba powyżej 16 roku 

życia, mająca co najmniej 140 cm wzrostu, która wniosła kaucję wpisową i zaakceptowała 
niniejszy regulamin Ligi Kartingowej 2013.  

 

2. Obowiązkiem Uczestnika każdej z rund Rallyshop Liga Kartingowa 2013 jest zapisanie się 

osobiście oraz uiszczenie wpisowego, minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem 

danej rundy w biurze. Polecamy dokonywanie wpłat wpisowego podczas czwartkowych 

treningów, co usprawni organizację zawodów i wykluczy problem dyskwalifikacji z powodu zbyt 

późnej wpłaty. 

 

Każdy uczestnik musi stawić się na torze minimum 15 minut przed planowanym 

rozpoczęciem danej rundy Ligi Kartingowej 2013. 

3. Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla celów AWIX RACING ARENA oraz na upublicznienie swoich danych w 

oficjalnych informacjach prasowych przed i po kolejnych rundach Rallyshop Liga Kartingowa 

2013, oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników.  

Każdy z uczestników wyraża również zgodę na publikacji i wykorzystania materiałów 

fotograficznych oraz audio-wizualnych z jego wizerunkiem do promocji Toru Kartingowego 

AWIX RACING ARENA oraz LIGI KARTINGOWEJ 2013. 

 

4. Uczestnik startujący w Rallyshop Liga Kartingowa 2013 nie może posiadać żadnej 

aktualnej licencji uprawniającej do startów w zawodach kartingowych oraz nie może być 

obecnym, ani byłym pracownikiem toru Awix Racing Arena. Zawodnik posiadający taką 

licencję lub pracownik ( były i obecny) toru Awix Racing Arena, który zatai tą informację 

zostanie natychmiastowo zdyskwalifikowany. 
 

§ 3 Koszty uczestnictwa, przywileje  
 

1. Koszt udziału (wpisowe) w każdej z rund RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 2013 
wynosi 89 zł – obejmuje ono udział w treningu, kwalifikacjach oraz wyścigu. 

Każdy uczestnik w trakcie rozgrywki każdej z rund weźmie udział w : 

a) Treningu – 5min*  ** 

http://www.racingarena.pl/


b) Kwalifikacjach – 10 minut ** 

c) Wyścigu finałowym – 12 okrążeń *** 

* - udział w treningu jest nie obowiązkowy 

**  - w zależności od ilości uczestników zostanie dokonany podział na grupy 

*** - w zależności od uzyskanych czasów przez uczestników w Kwalifikacjach zostanie 
dokonany podział na grupy 

2. Każdy z uczestników, który opłaci koszt uczestnictwa na następną rundę ma prawo do 

treningów w specjalnej cenie promocyjnej w każdy Czwartek w godzinach 18-21 w cenie : 

10 min – 29 zł 

30 min – 69 zł 

3.Każdy z uczestników ma prawo zaprosić 2 osoby na trening, które również będą objęte ceną 

promocyjną tj. 

10 min – 29 zł 

30 min – 69 zł 

W przypadku dużego obłożenia czwartkowych treningów pierwszeństwo udziału przed 

zaproszonymi gośćmi maja wszyscy uczestnicy RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 2013. 

4. Uczestnicy RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ SEZON 2013 są uprawnieni do 15% zniżki 
od Poniedziałku do Środy oraz w Piątki. 

5.Uczestnicy RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ SEZON 2013 mają prawo do bezpłatnego 

parkowania na Torze Kartingowym podczas meczów Ligowych Klubu Sportowego Unibax. 

6.Każdy uczestnik RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ SEZON 2013 otrzymuję gratis kartę 

AWIX RA licencja wyścigowa, która uprawnia do korzystania z zniżek i promocji na AWIX 

RACING ARENIE oraz u firm partnerskich. 
 

§ 4 Formuła zawodów  
 

1. Zawody składają się z 10 rund. Punkty na koniec sezonu będą sumowane z 8 najlepszych 

spotkań. Dwie najsłabsze rundy lub nieobecności, nie będą brane pod uwagę.  

 

2. Każda runda  RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 2013 składa się z:  

- sesji treningowej;  

- sesji kwalifikacyjnej;  

- wyścigów finałowych;  

 

3. Sesja treningowa to wyznaczony przez Organizatora czas przed rozpoczęciem danej rundy, 

kiedy każdy z uczestników przez 5 minut na torze przeprowadza własny trening. W czasie sesji 

trenować mogą wyłącznie uczestnicy RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 2013. Udział w 
sesji treningowej nie jest obowiązkowy.  

4. Kwalifikacje składają się z losowania gokartów i grupy kwalifikacyjnej oraz z 10 -minutowego 

przejazdu. Uczestnicy RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ startują w kwalifikacjach w 

wylosowanej kolejności. W jednym wyścigu kwalifikacyjnym bierze udział 8-12 osób.  

 

Wyniki kwalifikacji będą podstawą do pogrupowania oraz ustawienia na starcie wyścigów 

finałowych. Pod uwagę brany jest najszybszy czas jednego okrążenia danego uczestnika w jego 

wyścigu kwalifikacyjnym. Decyduje on o przydzieleniu do konkretnego finału i miejsca 

startowego. Podczas sesji kwalifikacyjnej zawodnicy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby nie 



utrudniać sobie i innym kierowcom uzyskania czystego okrążenia pomiarowego. W tym celu 

należy stosować się do niżej wymienionych zaleceń:  

- jeżeli przed rozpoczęciem okrążenia pomiarowego chcemy zadbać o odpowiednią odległość do 

poprzedzającego nas zawodnika (jeśli uznamy, że może nas spowalniać), należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę, aby nie spowolnić przy tym innych znajdujących się za nami 

zawodników;  

- podczas kwalifikacji nie walczymy ze sobą na torze.  

5. Wyścig - w wyścigu uczestnicy walczą o miejsca. Uczestnicy kwalifikacji zostają podzieleni 

zgodnie z uzyskanymi czasami na grupy 10 - osobowe w każdym wyścigu i po ponownym 

losowaniu numeru gokarta, startują oni zgodnie z miejscami zajętymi w kwalifikacjach. Start w 

wyścigu jest startem zatrzymanym, a uczestnicy ustawiają się na polach startowych. Wyścig trwa 

12 okrążeń. Uczestnik , który popełnił falstart dwukrotnie w wyścigu zostanie 

zdyskwalifikowany. 
 

§ 5 Zasady wyścigów  
 

1. W treningach, kwalifikacjach i wyścigach obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące 

zachowania na torze. Ich przestrzegania pilnować będą sędziowie wyznaczeni przez 

Organizatora – minimum dwóch na każdy wyścig. Wobec zawodników naruszających zasady 

fair-play, nie stosujących się do flag, nie reagujących na sygnalizację ostrzegawczą bądź 

jeżdżących niebezpiecznie stosowane będą kary. Czarna flaga pokazana Zawodnikowi podczas 

kwalifikacji lub wyścigu będzie wiązała się z dodaniem do jego czasu 1 sekundy (podczas 

kwalifikacji) bądź 5 sekund (podczas wyścigów). Druga czarna flaga będzie wiązała się z 

dyskwalifikacją. Niereagowanie na czarne flagi również będzie kończyło się dyskwalifikacją 

danego Uczestnika LIGI KARTINGOWEJ 2013. Dyskwalifikacja będzie polegała na 

automatycznym przesunięciu Uczestnika na ostatnie miejsce w danym wyścigu. W przypadku 

zdyskwalifikowania więcej niż jednego uczestnika w danym wyścigu, wyżej będzie ten, który 

przejechał więcej okrążeń.  

2. Podczas wyścigów obowiązywać będzie następująca sygnalizacja flagami:  

- czarna – pierwsze pokazanie danemu uczestnikowi sygnalizuje ostrzeżenie, drugie pokazanie – 

dyskwalifikację z wyścigu;  

 

- żółta – pierwsze pokazanie sygnalizuje falstart danemu uczestnikowi, drugie pokazanie – 

dyskwalifikację z wyścigu;  

 

- szachownica – sygnalizuje koniec wyścigu.  

 

§ 6 Klasyfikacje  
 

1. W RALLYSHOP LIDZE KARTINGOWEJ 2013 będą obowiązywały następujące 

klasyfikacje, do których uczestnicy będą zdobywać punkty:  

- klasyfikacja generalna - będą w niej klasyfikowani wszyscy uczestnicy LIGI KARTINGOWEJ 

2013;  

- klasyfikacja kobiet;  

- klasyfikacja uczestników ważących do 69 kilogramów włącznie; 

- klasyfikacja uczestników ważących od 70 do 85 kilogramów włącznie;  

- klasyfikacja uczestników ważących od 86 - 100 kilogramów;  

- klasyfikacja uczestników ważących powyżej 100 kilogramów; 

- klasyfikacja drużynowa ogólna;  

- klasyfikacja zespołowa kobiet; 



W każdej z poszczególnych kategorii uczestnicy będą otrzymywali tyle punktów ile mają w 

klasyfikacji generalnej.  

 

2. Uczestnicy RALLYSHOP Ligi Kartingowej 2013 mogą występować w drużynach, 

minimalna ilość osób tworząca drużynę to 2 osoby. Drużyna musi posiadać swoją nazwę. Nazwa 

zespołu może składać się z jej unikalnej nazwy lub nazw maksymalnie dwóch sponsorów zespołu. 

 

Uczestnicy danej drużyny zdobywają dla niej punkty w klasyfikacji zespołowej. Na podstawie 

uzyskanych punktów poszczególnych uczestników drużyny będzie liczona punktacja drużynowa, 

będzie to suma punktacji dwóch najlepszych zawodników z drużyny.  

 

Uczestnik, który wystąpił choć w jednej z rund w danej drużynie, nie może podczas trwania 

sezonu RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 2013 wystąpić w innej drużynie. 

Uczestnicy mają prawo wystąpić z drużyny w każdej fazie RALLYSHOP LIGI KARTINGOWEJ 

2013, punkty zdobyte dla drużyny do czasu wystąpienia pozostają na koncie drużyny, z której 

uczestnik wystąpił. 

Uczestnicy chcący powołać drużynę lub chcący dołączyć do drużyn już istniejących mogą to 

zrobić do IV Rundy włącznie. 

 

Nazwy sponsorów / Drużyn mogą widnieć na kaskach (własnych) uczestników i ich ubraniach. 

Każdy ze sponsorów poszczególnego zespołu czy zawodnika musi zostać zaakceptowany przez 

Organizatora RALLYSHOP LIGI KARTINOWEJ 2013, podobnie jak unikalna nazwa danego 

zespołu. Nazwę i skład osobowy drużyny należy zgłosić na adres e-mail organizatora 

(biuro@racingarena.pl) najpóźniej na 24 godziny przed rozegraniem danej rundy.  

 

§ 7 Punktacja  
 

1. Za udział w każdej rundzie, zawodnicy otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca 

w następującej ilości: 1. miejsce: 50 punktów 2. miejsce: 45 punktów 3. miejsce: 41 punktów 4. 

miejsce: 38 punktów 5. miejsce: 36 punktów 6. miejsce: 34 punkty 7. miejsce: 33 punkty 8. 

miejsce: 32 punkty 9. miejsce: 31 punktów 10. miejsce: 30 punktów itd. aż do 39. miejsca, za 

które przyznawany jest 1 punkt.  

 

§ 8 Nagrody  
1. Nagrody obligatoryjne przydzielane w każdej z rund: 1. miejsce – statuetka 2. miejsce – 

medal 3. miejsce – medal Kategorie wagowe, kobiet: 1.-3. miejsce – medale  

2. Lista nagród za cały sezon zostanie ogłoszona wkrótce.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liście nagród.  

 

§ 9 Gokarty – przydział, awarie  
1. Organizator dba o dobry stan techniczny sprzętu i o to, by wszystkie gokarty jeździły na 

równym poziomie.  

2. Gokarty z wystawionej przez Organizatora puli, przydzielane są zawodnikom poprzez 

losowanie. Losowania mają miejsce przed sesją kwalifikacyjną oraz przed każdym z wyścigów 

finałowych.  

3. Organizator ma prawo wystawić do każdego losowania inną pulę gokartów.  

4. W razie awarii podczas sesji kwalifikacyjnej zawodnik może ubiegać się o wymianę sprzętu, o 

ile taki jest dostępny. Nie powoduje to neutralizacji wyścigu bądź przedłużenia czasu jego 

trwania. W razie awarii podczas wyścigu finałowego, zawodnik niniejszym kończy dany wyścig.  

 



§ 10 Postanowienia końcowe  
1. Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba. Będzie ona rozstrzygała 

wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również 

będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o 
karach dla uczestników.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie 

z jednoczesnym poinformowaniem uczestników RALLYSHOP LIGA KARTINGOWA 2013 o 
tej zmianie.  

3. We wszelkich sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, a dotyczących organizacji i 

przebiegu zawodów decyduje Organizator. W pozostałych kwestiach stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 


