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ROMANIAN KARTING MASTERS 

REGULAMENT PARTICULAR, Etapa 2 

28-30 Iunie 2019, Bucuresti 

 

1. AUTORITATEA SPORTIVĂ NAŢIONALĂ: 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK), sediu social: 020954, București, Str. Vasile Conta, Nr. 

16, camerele 414, 415, 426, sector 2 tel. 0752 075 022; Website: www.frk.com.ro; E-mail: 

office@frk.com.ro 

  

2. ORGANIZATOR: 

ACS Real Racing, sediu social: Tulcea, str. Pacii nr.66, tel.0212675448; Website 

www.kartingmasters.com; email: info@kartingmasters.com  

  

3. STATUTUL CONCURSULUI: Seria Romanian Karting Masters  

Competita este nationala deschisa participarii internationale 

Concursul se desfășoară cu respectarea prevederilor din: 

•      Regulamentul Sportiv Naţional de Karting 

•      Regulamentul Disciplinar 

•      Regulamentele Tehnice disponibile pe www.kartingmasters.com pentru fiecare categorie 

•      Codul Sportiv Internațional CIK-FIA 

•      Prezentul Regulament Particular 

 

4. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

28-30 Iunie 2019, CIRCUITUL AMCKART, Tunari, Soseaua de centura nr. 5A 

Concursul va consta in antrenament calificativ cronometrat (Crono), o prefinala si doua finale. 

 

5. DATE TEHNICE PISTĂ: 

1.240 m; sensul de parcurgere: in sensul invers acelor de ceasornic. 

 

6. PANOUL OFICIAL DE AFIŞAJ: Secretariat sau Paddock 

 

7.  ÎNSCRIERI: 

•      Deschiderea inscrierilor - Luni, 27 Mai 2019  

•      Inchiderea inscrierilor - Duminica, 23 Iunie 2019 

 

•      Taxe de înscriere: 

-       Promo BB - 350  lei 

-       Micro Rok, Mini Rok - 350 lei 

-       Juniori Rok, KZ2 - 450 lei 

•      Se mai pot efectua inscrieri in perioada: 

·      Luni, 24 iunie 2019 - Joi, 27 iunie 2019 – taxa de inscriere majorata cu 50% 

http://www.kartingmasters.com/
mailto:info@kartingmasters.com
http://www.kartingmasters.com/
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·      Vineri, 28 iunie 2019, pana la ora 18.00 - taxa de inscriere majorata cu 100%. 

  

•      Înscrierea se va face online pe site-ul www.kartingmasters.com. Data efectuarii inscrierii este 

considerata data efectuarii plati aferente taxei de inscriere dupa completarea formularului online. 

  

•      Clasele admise: PROMO, MICRO ROK, MINI ROK, JUNIOR ROK, KZ. 

•      Documente necesare la verificarile sportive pentru admiterea in concurs 

-       licenta concurent valabila pe anul in curs 

-       licenta pilot valabila pe anul in curs 

-       Certificat medicosportiv cu mentiunea „Apt pentru karting” valabil in perioada 

competitiei 

-       Permis de start (valabil doar pentru pilotii straini pe a caror licenta nu este 

mentionat permisul de start) emis de ASN-ul tarii de origine 

 NOTA: taxa de inscriere nu va fi returnata in cazul neacceptarii participarii la concurs in urma 

verificarilor sportive 

 

8. VERIFICĂRI SPORTIVE: La secretariat, vineri, 28 Iunie 2019, conform programului. 

9. VERIFICĂRI TEHNICE: In zona verificări tehnice,  sambata, 29 Iunie 2019, conform 

programului. 

 

10. COMITET DE ORGANIZARE 

Preşedinte: Silviu Constantinescu 

Membri: Rodica Jianu,  Luminita Gemes 

11. ARBITRI 

Presedinte CCS Corneliu Popescu 

Comisari Sportivi Dumitru Rusanescu, Costin Stoica 

Director Concurs Renato Fiorucci 

Director manşă Garbis Ohanisian 

Cronometrare Motorsport Promotion 

Secretar sef  Luminita Gemes 

Sef Verif. Tehnica Petru Rareș MUREȘAN 

Delegat Tehnic Giuseppe Nunziante 

 

12. BRIEFING (pentru toţi concurenţii şi piloţii participanţi în concurs): 

Scop: să se reamintească concurenţilor şi piloţilor noţiunile de securitate generală şi specifice 

circuitului utilizat, precum şi punctele importante din Regulamentul Particular al concursului. 

Prezenţa la briefing este obligatorie. Absenţa se va sancţiona cu amendă în valoare de 400 lei 

pentru un pilot şi 600 lei pentru un concurent. Prezenţa se va face pe baza listelor separate, una a 

piloţilor şi alta a concurenţilor pe care va semna fiecare dintre cei prezenţi. Concurenţii şi/sau piloţii 

întârziaţi vor fi sancţionaţi cu amendă în valoare de 200 lei, urmând a fi admişi la briefing. Listele vor 

fi anexate la dosarul concursului. Locaţia: va fi anunţată la Verificările sportive. 

 

http://www.kartingmasters.com/


               

WWW.KARTINGMASTERS.COM 

13. AFIŞAREA CLASAMENTELOR PROVIZORII: 

După terminarea manşelor de concurs pentru fiecareclasă. 

 

14. TIMP PENTRU CONTESTAŢII 

Termenele de depunere a protestelor, sub sancţiunea nulităţii, sunt: 

•      împotriva înscrierii unui concurent, pilot sau echipă - maximum 15 minute după afişarea 

listelor cu sportivii pe clase şi echipele participante; 

•      împotriva grilei de start - maximum 15 minute după afişarea grilei pentru clasa respectivă; 

•      împotriva unei neregularităţi comise în timpul manşei sau neconformitate tehnică a unor piese 

sau părţi ale kartului - maximum 15 minute după terminarea manșei respective. Terminarea 

manșei este considerată momentul în care ultimul pilot aflat în cursă trece peste linia de sosire 

aşezat la volanul kartului său. 

•      împotriva clasamentului unei manșe/etape - maximum 15 minute după afişarea rezultatelor 

provizorii la fiecare clasă.  

•      împotriva unei decizii a CCS - maximum 30 de minute de la afișare. 

  

15. AFIŞAREA CLASAMENTELOR DEFINITIVE: 20 min. după manşa finala de concurs. 

 

16. PREMII: Cupe pentru locurile 1, 2 şi 3 la fiecare clasă. 

In cadrul seriei Karting Masters, la finalul campionatului, se va acorda premiul Fair Play pilotului 

care va reusi sa parcurgă toate etapele RKM 2019 fara a primi avertismente, amenzi, penalizari de 

orice fel din partea oficialilor FRK sau a organizatorilor. 

Regulamentul este simplu: toti pilotii vor intra in concurs indiferent de clasa (toate mai putin promo). 

Ei trebuie sa participe la toate etapele RKM 2019, sa aiba grija sa nu fie penalizati in vreun fel in 

decursul RKM 2019, iar la final se va considera numarul de puncte al fiecaruia in functie de care se 

va stabili clasamentul final. In caz de egalitate se vor considera urmatoarele criterii: 1. numarul de 

victorii de etapa, numarul de pole position (CRONO), numarul locurilor 2, 3, 4 etc. In cazul in care 

egalitatea este perfecta, se va efectua o tragere la sorti. 

17. FESTIVITATEA DE PREMIERE: 

Duminică, 30 iunie 2019, după terminarea ultimei manşe de concurs. Prezenţa piloţilor şi a echipelor 

premiate este obligatorie. Piloţii trebuie să se prezinte la festivitatea de premiere în echipament de 

concurs, cu combinezonul închis şi cască. 

18. PROGRAMUL COMPETITIEI: 

Desfăşurarea Romanian Karting Masters etapa a II-a se va face în conformitate cu "Programul" 

mentionat la finalul documentului, parte integrantă din prezentul regulament particular. 

 

19. ANVELOPE: 

Pentru anul 2019, sportivii claselor Romanian Karting Masters vor folosi numai anvelope marca 

Bridgestone cu specificatia corespunzatoare fiecarei clase. 

Anvelopele de ploaie trebuie sa fie marca Bridgestone si sa respecte specificatiile corespunzatoare 

fiecarei clase.  

Modelul de anvelope Bridgestone acceptate la competitiile RKM sunt: 



               

WWW.KARTINGMASTERS.COM 

PROMO / MICRO ROK / MINI ROK - Bridgestone YJL slick si Bridgestone YFD rain 

JUNIOR / KZ - Bridgestone YLR slick si Bridgestone YLP rain 

Numarul maxim de anvelope care pot fi folosite in concurs sunt 1 set slick + 1 set rain pt categoriile 

MINI ROK / MICRO ROK si 1,5 set slick + 1,5 set rain pentru categoriile JUNIOR ROK si KZ. 

Participantii vor inregistra anvelopele folosite in concurs la verificarile tehnice initiale. 

 

   

20. NOTE IMPORTANTE 

A. Antrenamentele libere pe clase de vineri, 28 Iunie 2019, se desfăşoară pe răspunderea 

exclusivă a concurenţilor şi piloţilor. 

B. Benzina pentru concurs: 

Benzină ROMPETROL de la pompa 1 a stației situată la adresa: DNCB 7, Voluntari, Tel: 

+0372799568. 

La verificarile tehnice, fiecare pilot va primi gratuit din partea organizatorilor 10L (clasele 

micro si mini), respectiv 15L (clasele junior si KZ). Pilotii/mecanicii sunt rugati sa vina cu 

canistrele proprii. 

 

C. Delegaţii cluburilor sportive sunt rugati sa aduca la cunoştinţa membrilor (concurenţilor, 

piloţilor, mecanicilor etc) lor, că: 

o   Fumatul în zonele restricţionate regulamentar este strict interzis (amendă 400 lei). 

o   Fumatul în zona paddock este permis numai în spaţiile strict amenajate. 

o   Este strict interzis focul deschis în zona paddock-ului: grătare cu cărbuni, lampă de 

benzină pentru ars tobe, etc. (amendă 400 lei). 

o   Fiecare participant la concurs este rugat să păstreze curăţenia şi integritatea 

dotărilor pistei. 

o   Abaterile vor fi sancţionate de către organizator. 

o   Din motive de siguranţă este obligatoriu pentru fiecare cort instalat în paddock să 

fie dotat cu extinctor. 

 

mailto:https://www.google.com/maps/place/Rompetrol/@44.5059398,26.2005031,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x40b1f82a8358fec9:0x2ca5214076405b18!8m2!3d44.5041!4d26.1985?hl=ro-ro
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