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Załącznik nr 9 
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW 

 
 

4 runda ROK CUP POLAND 2022 
 
W kategoriach:  Baby ROK, Mini ROK, Junior ROK GP, Senior ROK GP, Shifter ROK 
 

Pokazy: Baby ROK, E-50 
 

1. ORGANIZATOR 
 

Na zlecenie: A.M.O. Sportsystem ul. Polna 10, Żerniki Małe 55-040 Kobierzyce 
 
organizatorem jest : 

AUTOMOBILKLUB RZEMIEŚLNIK 

tel.: (22) 652-00-15  fax.  (22) 652-00-16  e-mail: zgloszenia@ak-rzemieslnik.pl  

Zawody rozegrane zostaną w oparciu o: 
 

-           Regulamin Sportu Kartingowego 2022 
-           Komunikaty GKSK PZM 2022 
-           Regulamin Uzupełniający Zawodów 
- Regulamin Krajowy Sportowy i Techniczny  Pucharu ROK CUP POLAND 
- Regulaminy Ochrony Środowiska w sportach Motorowych PZM 

Wszyscy zawodnicy i członkowie ich zespołów   zobowiązani są do przestrzegania powyższych aktów 
samym faktem zgłoszenia się na zawody. 

 
2. DATA i MIEJSCE ZAWODÓW 

 
Zawody odbędą się w dniach 10-12.06.2022 na torze kartingowym AUTODROM SŁOMCZYN w Słomczynie. 
Długość toru 1208m , szerokość 8-12m, pierwszy zakręt w prawo. 

 
3. SĘDZIOWIE ZAWODÓW WYZNACZANI PRZEZ GKSK – zgodnie z załącznikiem nr 9A 

 

4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW – zgodnie z załącznikiem nr 9A 
 
 

5. DYSTANS ZAWODÓW 
 

Kategoria  Wyścig  1 Wyścig  2 Wyścig  3 Wyścig  4 
BABY ROK  6 okrążeń 6 okrążeń 6 okrążeń 6 okrążeń 
JUNIOR ROK GP  10 okrążeń 10 okrążeń 10 okrążeń 10 okrążeń 
SENIOR ROK GP , SHIFTER  11 okrążeń 11 okrążeń 11 okrążeń 11 okrążeń 
MINI ROK  9 okrążeń 9 okrążeń 9 okrążeń 9 okrążeń 
POKAZY – 8 min.      

 
 

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obowiązują zgłoszenia na załączniku nr 13 do RSK „zgłoszenie na zawody” – które powinno zostać 
przesłane na adres mailowy organizatora: zgłoszenia@ak-rzemieslnik.pl  

Wpisowe będzie przyjmowane WYŁĄCZNIE  gotówką w biurze zawodów  11.06.2022 .(sobota) 

Potrzebę otrzymania Faktury VAT należy zgłosić PRZED  dokonaniem płatności ! 

Faktura z tytułu opłaty wpisowego przysługuje wyłącznie:   
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 Osobom prywatnym uprawiającym sport (zgłoszonym na podstawie ważnej licencji kierowcy)  

 Osobom prawnym uprawiającym sport (zgłoszonym na podstawie ważnej licencji 
sponsorskiej/teamu)   

 Klubom i Automobilklubom zrzeszonym w PZM 

7. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 

 
1. Zgłoszenie do zawodów (na obowiązującym formularzu), 
2. Opłacenie wpisowego 
3. Licencja kartingowa ważna na dany rok z wpisaną przynależnością klubową. 
4. Aktualna Karta zdrowia zawodnika z ważnym orzeczeniem lekarskim. 
5. Sprzęt zgodny z RSK 2022, regulaminem krajowym pucharu ROK CUP POLAND na 2022, oraz 

komunikatami GKSK i promotora serii. 
 

8. PROTESTY I ODWOŁANIA 

 
Ewentualne protesty i odwołania należy składać na piśmie wraz z poświadczeniem wpłaty kaucji na ręce 
Dyrektora Zawodów. Kaucja za protest wynosi 1000 PLN, zapowiedź odwołania do GKSK 3000 PLN. 
Nie dopuszcza się żadnych innych interwencji indywidualnych u Sędziego Głównego i Dyrektora 
Wyścigu 
 

9. NAGRODY 
 

Zgodnie z RSK 2022r.- w klasyfikacji indywidualnej za miejsca 1 do 3. 
 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
•Organizator ubezpiecza zawody od OC. 
•Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe w wyniku wypadku straty, tak w stosunku do 
zawodników jak i ich sprzętu, jak również strat powstałych od osób trzecich. 
•Samochody osobowe nie będą wpuszczane do Parku Maszyn. Nie stosowanie się do powyższego 
będzie skutkować karą finansową nałożoną przez Dyrektora Zawodów. Dla pojazdów osobowych 
przewidziany jest parking zaznaczony w załączniku do niniejszego regulaminu. 
•Samochody typu „Camper”, przyczepy kempingowe, oraz inne pojazdy z funkcją spania wewnątrz 
muszę być zaparkowane w strefie campingowej. Od każdego pojazdu tego typu będzie pobierana opłata 
50pln/doba , płatne u kierownika paddocku podczas wjazdu na teren zawodów. 
 
•Wjazd do paddocku pozostaje zamknięty w godzinach 22:00-7:00 
 
•Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz jazdy po terenie Parku 
Maszyn. 
•Korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje to program minutowy regulaminu uzupełniającego zawodów 
może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem. 
•Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania regulaminu zawodów odrębnymi komunikatami ogłoszonymi 
w dniu zawodów. 
•Program minutowy zawodów może ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń zawodników, co zostanie podane w 
odrębnym komunikacie. 
•Niezastosowanie się do flagi mety w trakcie sesji treningowej, będzie skutkowało niedopuszczeniem 
zawodnika do kolejnej sesji treningowej, a jeżeli sytuacja wystąpi w trakcie ostatniej sesji na Zawodnika 
zostanie nałożona kara w wysokości 200zł pod rygorem niedopuszczenia do zawodów. 
• Obowiązującym paliwem podczas zawodów jest paliwo typu handlowego Verva 98 zakupione na stacji paliw 
ORLEN nr 4535 w miejscowości :  Słomczyn, Słomczyn 82 05-600 Grójec  
•Wszystkie komunikaty organizatora wywieszane będą na tablicy informacyjnej. 
•Obowiązuje bezwzględna konieczność stosowania Regulaminu Ochrony Środowiska 
•Obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania haków i wiercenia otworów w nawierzchniach asfaltowych i 
betonowych. 
•Obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania silników kartów za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RSK 
•Obowiązuje całkowity zakaz jazdy na terenie parku maszyn pojazdami takimi jak: skutery, skutery 
elektryczne, rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, inne pojazdy z napędem spalinowym lub 
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elektrycznym i pochodne. Każdy stwierdzony przypadek będzie skutkował porządkową karą finansową 
– w wysokości od 500 do 5000 złotych nałożoną przez Dyrektora Zawodów. 
 
Wcześniejsze przybycie na tor kartingowy należy uzgodnić z Kierownikiem Paddocku: Jakub Mroczkowski 
Tel.: 501235694 
 
Wjazd Team-ów do parku maszyn będzie możliwy od czwartku  09.06.2022r., od godz. 16.00 
 
Organizator może wcześniej udostępnić tor za odpłatnością : 
 
- piątek   10.06.2022r. w godz. 9:00 – 18.00  - odpłatność – 250 zł (dla członków Ak-Rzemieślnik 200zł), 
uczestnicy pokazów 150 zł 
- sobota  11.06.2022r. w godz. 8.00 – 13.00  - odpłatność – 200 zł (dla członków Ak-Rzemieślnik 150zł), 
uczestnicy pokazów 100 zł 
  

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 
- Wykaz osób urzędowych na zawodach (załącznik9A), 
- Program minutowy zawodów, 
- Mapka dojazdu + dojazd do stacji paliw 
- Wykaz hoteli. 

 
          
 
 
 Dyrektor  Zawodów 

 
                                                                                                                Sebastian Kołakowski  

 
 
 
 
Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez GKSK w dniu 30.05.2022r. 
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Mapka dojazdu do stacji paliw ORLEN nr 4535:  Słomczyn 82 

 
Plan sytuacyjny: Parking dla samochodów osobowych / towarzyszących 
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WYKAZ HOTELI 

 

 Hotel Wiktoriański, ul. Ks. P. Skargi 39,  05-600 Grójec,  

tel: +48 48 664 20 02, +48 48 664 23 24 

 Hotel 58, ul. Piłsudskiego 58, 05-600 Grójec, tel: +48 504 316 680 

 Hotel La Terazza, ul.Graniczna 1b, 05-600 Grójec, tel: +48 48 664 58 17 

 


