Regulament

Reguli generale privind kartingul:
1.

Pe primul loc e siguranța, și apoi distracția!

2.

Purtarea căștii și cagulei este obligatorie!

3.

Înainte de a vă pune casca, este obligatoriu să prindeți părul lung în coadă!

4.

Este INTERZIS accesul pe piste și condusul karturilor sub influența alcoolului sau
drogurilor.

5.

Este INTERZISĂ purtarea de papuci sau fulare la karting!

6.

Femeile însărcinate nu au voie să conducă karturi!

7.

Este interzisă ciocnirea cu alte karturi sau elemente ale pistei! În cazul unor
stricăciuni la piesele karturilor sau elementele pistei, pilotul vinovat va plăti daunele
cauzate.

8.

În karturi poate călători doar o persoană.

9.

Pentru a conduce karturi, este necesară supravegherea și acordul părinților pentru
cei sub 14 an, respectiv între 14 și 16 ani, ajunge declarația pe proprie
răspundere completată de părinte.

10. Fiecare pilot de kart are obligația să completeze și să semneze declarația pe
proprie răspundere.
11. Este interzis kartingul pentru copii cu înălțimea sub 100 cm!
12. Dacă e vreo problemă, NU ieșiți din kart. Ridicați mâna pentru a semnaliza
blocarea sau oprirea kartului, și unul dintre colegi noștri vă va ajuta de îndată. Dacă
nu vă simțiți bine sau doriți să vă opriți, puteți opri lângă boxe/pit, semnalizând
acest lucru personalului.
13. Karturile pot fi conduse doar de către persoane clinic sănătoase, care nu suferă de
nicio boală (ex. epilepsie, crize epileptice, convulsii, boli pulmonare sau cardiace,
diabet sau orice altă boală care ar putea influența abilitatea de a conduce).

Reguli și sfaturi privind manevrarea karturilor:

1.

Când sunteți în kart, pedala de la piciorul stâng e frâna, iar cea de la piciorul drept e
accelerarea. Este strict interzis să apăsați ambele pedale în același timp!

2.

Pilotul trebuie să manevreze kartul încet și cu atenție la început, până când se obișnuiește cu
manevrarea și kartul se încălzește la temperatura optimă de funcționare!

3.

La urcarea în kart, aveți grijă la motorul din partea dreaptă, deoarece poate fi foarte fierbinte.
Pentru a evita accidentările, țineți mâna dreaptă lângă corp atunci când vă urcați.

4.

Ciocnirea cu alte karturi și elemente de pe pistă este strict INTERZISĂ!

5.

Kartul nu este o mașină de drift, prin urmare, driftingul este interzis.

6.

La intrarea pe pistă și la intrarea în boxe/pit, trebuie să opriți kartul la fiecare linie de STOP.

7.

În cazul în care kartul merge încet sau accelerează la ieșirea dintr-o curbă, accelerarea
trebuie făcută treptat. În cazul manevrării necorespunzătoare a accelerației. personalul va
avertizarea pilotul, acest lucru poate duce și la descalificare.

8.

Pentru a evita deteriorarea echipamentului de karting, trebuie evitată purtarea curelelor,
colierelor, obiectelor de valoare și ochelarilor de soare.

Fanioane:
Fanionul șah (în carouri) semnalizeză sfârșitul cursei, fiind urmat de o ultimă manșă lentă.
Fanionul galben semnalizează existența unui pericol pe traseu și obligația pilotului de a încetini
pentru evitarea eventualelor pericole.
Fanionul verde va urma fanionul galben, în cazul în care pericolul de pe traseu a fost înlăturat.
Fanionul albastru obligă pilotul să permită depășirea de către pilotul mai rapid din spatele său.
Fanionul negru semnalizează descalificarea pilotului în cazul în care nu respectă regulamentul.
Fanionul roșu semnalizează întreruperea cursei.
Nerespectarea oricăreia dintre regulile mai sus menționate conferă arbitrului de cursă dreptul de
a descalifica pilotul.

