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Regulamin Ramowy Królewskiego Pucharu 

Kartingowego 2013 
1. Ustalenia ogólne 

Królewski Puchar Kartingowy jest cyklem imprez dla uczestników – amatorów - nie posiadających 

licencji sportu kartingowego.  Imprezy organizowane w ramach Królewskiego Pucharu Kartingowego 

mają charakter towarzyskich spotkań miłośników sportów motorowych  – i rozgrywane są na 

komercyjnych torach gokartowych. Królewski Puchar Kartingowy jest  własnością Automobilklubu 

Królewskiego.  

 
1. W 2013 roku planuje się zorganizowanie pięciu imprez w terminach: 
a. Luty   

b. Kwiecień  

c. Czerwiec  

d. Październik  

e. Listopad  

       2.  Istnieje możliwość zorganizowania kolejnych imprez – informacja będzie podana 

komunikatem Organizatora 

       3.   Poszczególne rundy odbędą się na różnych torach kartingowych w następujących wariantach 

           -  Wyścig – prowadzony w grupach wyłonionych na podstawie rund kwalifikacyjnych. O   

zwycięstwie decyduje pozycja zajęta w wyścigu. 

 - Time Attack – prowadzony w grupach wyłonionych na podstawie rund kwalifikacyjnych. 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 oraz ograniczenia, 

zasady tego wariantu będą publikowane każdorazowo przy publikowaniu informacji o rundzie. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowego wariantu w celu urozmaicenia cyklu.  

 
2. Podział na klasy 

Klasa 1 – waga uczestnika do 55 kg 

Klasa 2 – waga uczestnika w przedziale  55 - 75 kg. 

Klasa 3 – waga uczestnika w przedziale 75 - 95 kg 

Klasa 4 – waga uczestnika od 95 kg 
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Przypisanie do danej klasy uczestnika odbywać się będzie podczas oficjalnego ważenia (przed 

pierwszą jazdą Q1). Uczestnik będzie ważony wraz z kaskiem i ewentualnie wkładką siedziska – 

losowo wybranymi  przez organizatora spośród sprzętu będącego na wyposażeniu toru na którym 

będzie się odbywać runda KPK. Uczestnik może wziąć udział w imprezie korzystając z własnej wkładki 

oraz własnego kasku zgodnego z regulaminem danego toru. Decyzja uczestnika o wyborze wkładki 

własnej lub z wyposażenia toru musi nastąpić jeszcze przed oficjalnym ważeniem. W trakcie trwania 

imprezy nie będzie to możliwe.  

 

3. Warunki uczestnictwa 

W cyklu mogą wziąć udział następujące osoby: 

- Osoby niepełnoletnie pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Ich 

obecność jest obowiązkowa podczas trwania całej imprezy. 

- Osoby które zapoznały się niniejszym regulaminem ramowym, regulaminem danej  rundy ORAZ 

regulaminem toru.  

- Osoby które prawidłowo wypełniły druk zgłoszenia, oraz podpisały je podczas rejestracji. 

 

4. Zgłoszenia 

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

bezpośrednio przed każdą rundą. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w rundzie jest opłata 

wpisowego oraz  prawidłowo wypełniony i podpisany druk zgłoszenia w Biurze Organizatora. Osoby 

które nie zarejestrują się w Biurze Organizatora do wyznaczonej godziny (będzie wyznaczona 

każdorazowo w regulaminie uzupełniającym danej rundy) nie będą ujęte na liście startujących. 

 

5. Klasyfikacja w imprezach 

W imprezach KPK będzie prowadzona klasyfikacja uczestników: 

- klasyfikacja generalna; 

- klasyfikacja w klasach. 

 

6. Klasyfikacje końcowe 

1. Do klasyfikacji końcowej każdemu uczestnikowi zalicza się sumę punktów uzyskanych we 
wszystkich imprezach (rundach) Królewskiego Pucharu Kartingowego; 

2. Klasyfikacja końcowa dotyczy klasyfikacji generalnej oraz we wszystkich klasach; 
3. Klasyfikacji końcowej podlegają uczestnicy, którzy ukończą minimum n-2 rundy w danym roku 

(gdzie n= ilość zorganizowanych imprez w roku) i zdobędą minimum 1 punkt. 
4. Zwycięzcą każdej z klasyfikacji jest uczestnik, który zdobył największą ilość punktów w danej 

klasyfikacji. Uczestnik, który zdobył drugą w kolejności mniejszą ilość punktów zajmuje drugą 
pozycję, itd. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników 
w którejkolwiek klasyfikacji, liczy się większa ilość lepszych miejsc (nie punktów) w 
poszczególnych imprezach KPK w danej klasyfikacji.  
 

7. Punktacja 

1. W klasyfikacji generalnej stosuje się następującą punktację: 
 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Punkty 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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2. W klasyfikacji w klasach stosuje się następującą punktację: 
 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 

Punkty 9 7 6 5 4 3 2 1 

 

8. Nagrody w klasyfikacjach końcowych 

1. Puchary za pierwsze trzy miejsca we wszystkich klasach, 
2. Puchary za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej, 
3. Inne nagrody wg. komunikatu organizatora. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przedstawionym regulaminie. 

 

www.ak-krolewski.pl 

 

 

Update: 04.02.2013 Warszawa 


