
Regulamin Królewskiego Pucharu 

Kartingowego 2012 

 

Niniejszy regulamin opisuje ramowe zasady przebiegu Królewskiego Pucharu 

Kartingowego 2012. Jego uzupełnieniem są publikacje o etapach zamieszczane 

na stronie www.ak-krolewski.pl www.zapisy.ak-krolewski.pl . Będą one 

zawierały szczegółowe informacje i zasady na których będą odbywały się etapy, 

tym samym mogą zawierać odstępstwa od tego regulaminu. W takim 

wypadku, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia zawarte w 

publikacjach o etapach. 

1. Cel turnieju 

Celem zawodów jest wyłonienie po trzech najlepszych zawodników w swoich 

klasach po każdym z etapów oraz po trzech zwycięskich zawodników 

Królewskiego Pucharu Kartingowego 2012, którzy zdobyli największą ilość 

punktów. 

2. Opis turnieju i punktacja 

Turniej składa się z 8 osobnych etapów na których zawodnicy zdobywają 

punkty do klasyfikacji turnieju. Punkty są przydzielane pierwszym 8 osobom w 

tabeli klasyfikacji swoich klas w taki sposób że za 1 miejsce przydzielane jest 8 

punktów, za 2 miejsce 7, za 3 – 6 punktów itd.. Wyjątkiem jest miejsce 1 za 

które zawodnik otrzymuje dodatkowy jeden punkt. 

3. Opis etapów 

Etapy są prowadzone na różnych torach kartingowych w różnych wariantach 

imprez: 

 Wyścig – prowadzony w grupach wyłonionych na podstawie rund 

kwalifikacyjne. O zwycięstwie decyduje pozycja zajęta w wyścigu. 

http://www.ak-krolewski.pl/
http://www.zapisy.ak-krolewski.pl/


 Time Attack – prowadzony w grupach wyłonionych na podstawie rund 

kwalifikacyjne. O zwycięstwie decyduje suma najlepszych czasów z 

dwóch rund Time Attack 1 i Time Attack 2 

 Sztafeta „Le Mans” –  z uwagi na zróżnicowanie torów i różne ich 

możliwości i ograniczenia, zasady tego wariantu będą publikowane 

każdorazowo przy publikowaniu informacji o Etapie. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowego wariantu w celu 

urozmaicenia turnieju.  

4. Warunki uczestnictwa w cyklu 

Do etapów turnieju będą dopuszczone osoby które spełniają poniższe kryteria: 

 Ukończone 12 lat (dopuszczalne jest uczestnictwo osób niepełnoletnich 

pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz 

ich obecność wraz z zawodnikiem podczas rejestracji. 

 Zapoznanie się z regulaminem etapu ORAZ regulaminem toru. Regulamin 

toru jest odrębnym dokumentem na który Automobilklub Królewski nie 

ma wpływu. 

 Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz nie może być w ciąży 

 Stan zdrowia uczestnika musi pozwalać na start w imprezach sportowych 

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.zapisy.ak-

krolewski.pl oraz bezpośrednio przed każdym etapem. Zgłoszenie internetowe 

trzeba potwierdzić rejestrując się w Biurze Organizatora na każdym z etapów. 

Osoby które nie zarejestrują się w Biurze Organizatora do wyznaczonej godziny 

(będzie wyznaczona każdorazowo w publikacji etapów) nie będą ujęte w liście 

startujących.  

6. Podział na klasy 

Podczas turnieju Królewski Puchar Kartingowy 2012 zawodnicy będą podzieleni 

na trzy klasy wagowe (dokładność ważenia do 1kg): 

http://www.zapisy.ak-krolewski.pl/
http://www.zapisy.ak-krolewski.pl/


Klasa 1 – do 50kg 

Klasa 2 – od 51 kg  do 70 kg 

Klasa 3 – powyżej 70 kg 

Klasa RaceWoman – subklasa, przeznaczona dla Pań. Panie podlegają 

podziałowi także na klasy podstawowe. 

7. Nagrody i warunki zwycięstwa  

Warunkiem wygrania Turnieju i zdobycia Królewskiego Pucharu 

Kartingowego jest uczestnictwo w nie mniej niż 6ciu etapach. 

Nagrody przyznawane są za: 

Zdobycie 1,2 i 3 miejsca w klasach danego etapu (łącznie z klasą RaceWoman) 

Zdobycie 1, 2 i 3 miejsca w klasyfikacji generalnej Królewskiego Pucharu 

Kartingowego – klasyfikacja ogólna, na koniec sezonu 

Zdobycie 1, 2 i 3 miejsca w klasach Królewskiego Pucharu Kartingowego – 

klasyfikacja ogólna (łącznie z klasą RaceWoman), na koniec sezonu 

 

Dodatkowo przewidziane są okazjonalne nagrody wyróżnienia dla zawodników 

którzy wykazali się sportową postawą lub w inny sposób wyróżnili się na tle 

innych zawodników. 


