
Rendszabályzat 

 

Gokartozással kapcsolatos általános szabályok: 

1. Első a biztonság, és aztán a szórakozás! 

2. Bukósisak és maszk használata kötelező!  

3. A bukósisak feltétele előtt kötelező a hosszú haj bekötése! 

4. Alkoholos befolyásoltság, ill. drog hatása alatt a pályán tartózkodni és a gokartokat 

vezetni TILOS! 

5. Papucsban vagy sálban gokartozni TILOS!  

6. Terhes nők a gokartokat nem használhatják! 

7. A pályán tilos a gokartokkal vagy a pályát alkotó elemekkel való ütközés! Esetleges 

alkatrészek, pályaelemek törése során a hibás pilóta ki kell fizesse a károkat. 

8. A gokartokban csak egy személy utazhat. 

9. 14 éves kor alatt a gokartok vezetéséhez szülői felügyelet és szülői beleegyezés szükséges. 

14 és 16 év között elegendő a szülő által kitöltött és aláírt felelősségvállaló nyilatkozat 

felmutatása. Minden gokartozónak kötelező kitöltenie és aláírnia a felelősségvállaló 

nyilatkozatot. 

10. Tilos a gokartozás azoknak a gyerekeknek, akiknek a magassága 100 cm alatt van! 

11. Ha valami probléma van, NE szálljon ki a gokartból. Kézfelemeléssel jelezze, hogy elakadt 

vagy megállt a jármű, és egyik kollégánk rögtön kisegíti. Ha rosszul van vagy meg szeretne 

állni, akkor ezt a box utca mellett tegye, szintén kézfelemeléssel jelezve ezt a 

személyzetnek. 

12. Csak az a személy vezetheti a gokartokat, aki egészséges, illetve nem szenved semmilyen 

betegségben (pl. epilepszia, rohamok, görcsök, tüdő- vagy szívbetegség, cukorbetegség vagy 

bármi hasonló betegség, ami zavarhatná a vezetési képességet). 

 

Gokart kezelésével kapcsolatos szabályok, tanácsok: 

1. A gokartban ülve bal lábnál található a fék-, jobb lábnál a gázpedál. A két pedált 

szigorúan tilos egyszerre nyomni! 

2. A vezető eleinte csak lassan és óvatosan kezelje a gokartot, amíg megszokja annak 

irányítását és megfelelő üzemhőmérsékletre melegíti azt! 



3. Amikor ül be a gokartba, kérjük vigyázzon a jobb oldalon lévő motorral, nagyon 

forró lehet. A sérülések elkerülése végett a jobb kezet beszálláskor tartsuk a test 

mellett. 

4. A pályán a többi gokarttal és a pályát alkotó elemekkel való ütközés szigorúan 

TILOS! 

5. A gokart nem drift autó, ezért tilos a csúszkálás.  

6. Pályára való behajtás és box utcába való behajtás során minden STOP záróvonal 

előtt meg kell állni a gokarttal. 

7. Ha lassan megy a gokart vagy kanyarból gyorsít ki, a gázt fokozatosan kell adagolni. 

A gázpedál nem megfelelő használata során a személyzet figyelmezteti a pilótát és 

akár kizárással is járhat. 

8. A ruházat megrongálódásának elkerülése érdekében az övek, nyakláncok, 

értéktárgyak, valamint a napszemüveg viselése kerülendő.  

 

Zászlók: 

Kockás zászló jelzi a futam végét, ezt követően jön egy lassú, levezető kör. 

Sárga zászló jelzi, ha veszély van a pályán, ennek láttán lassan kell közlekedni, hogy elkerüljük 

az esetleges veszélyeket. 

Zöld zászló követi a sárga zászlót abban az esetben, ha elhárult a veszély. 

Kék zászló láttán, el kell engedni a mögöttünk közlekedő gyorsabb versenyzőt. 

Fekete zászló jelzi a kizárást abban az esetben, ha a pilóta nem veszi figyelembe a 

rendszabályzatot. 

Piros zászló jelzi a futam megszakítását. 

Bármelyik fent említett szabály be nem tartása feljogosítja a pályabírót a pilóta kizárására. 

 


