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REGULAMENT PARTICULAR  
ETAPA a V- a A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE KARTING  

09-11 septembrie 2022, Bacău 

 

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

Conta, nr. 16, camerele 414, 415, 426, sector 2 email: office@frk.com.ro 

 

3. STATUTUL CONCURSULUI: Campionatul Național de Karting 

Competiția este națională deschisă participării internaționale.  
Concursul va consta în: antrenamente libere, antrenament oficial, antrenament calificativ 

cronometrat (Crono), 2 manșe de calificare și două manșe de concurs. 

 

Concursul se desfășoară cu respectarea prevederilor din:  
• Regulamentul Sportiv Naţional de Karting  
• Regulamentul Disciplinar  
• Regulamentele Tehnice disponibile pe www.frk.com.ro pentru fiecare categorie  
• Codul Sportiv Internațional CIK-FIA  
• Prezentul Regulament Particular 

 

4. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
09 – 11 septembrie 2022, Circuitul SPEED PARK, Bacău, Str. Chimiei 12, jud. Bacău 

 

5. DATE TEHNICE PISTĂ:  
Lungime circuit 1240 m; sensul de parcurgere: invers acelor de ceasornic. 

 

6. MĂSURI ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS:  
Sa va ține cont de regulile împortriva răspândirii coronavirus prevăzute de legislație 

 

7. PANOUL OFICIAL DE AFIŞAJ: Electronic pe www.frk.com.ro. 

 

8. ÎNSCRIERI: Înscrierea se va face online pe site-ul www.frk.com.ro.  

Data înscrierii este considerată data efectuării plății aferentă taxei de înscriere după 

completarea formularului online.  
• Deschiderea înscrierilor – joi -11 august 2022  
• Închiderea înscrierilor (cu taxa normală) – miercuri, 07 septembrie 

2022, ora 23:59  
• Se mai pot efectua înscrieri joi,  08 septembrie 2022, până la ora 

18:00 – taxa de înscriere va fi majorată cu 100% 

 Clasele admise:  
 PROMO – 15 locuri 

 PUFO 

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro
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 MINI 60  

 MICRO VORTEX, MINI VORTEX, JUNIOR VORTEX, SENIOR VORTEX 

 MICRO ROTAX, MINI ROTAX, JUNIOR ROTAX, SENIOR ROTAX, DD2 

 OKJ,  

 KZ 

 

Taxe de înscriere:  
• PROMO 500 lei 

• MICRO VORTEX / MICRO ROTAX / PUFO/ MINI VORTEX / MINI ROTAX / MINI 60 - 

600 lei  
• JUNIOR VORTEX / JUNIOR ROTAX / OKJ/ SENIOR VORTEX/ SENIOR ROTAX / DD2 / 

KZ - 700 lei  

 

9. VERIFICĂRI SPORTIVE:  
Online, vineri, 09 septembrie, ora 10:00- 18:00  

 

NOTĂ:  
Vor fi admiși în concurs doar piloții care trec de verificările sportive și tehnice.  
Piloților respinși la verificările sportive sau tehnice nu li se va returna taxa de înscriere. 

Accesul pe circuit în ziua de vineri se va face doar pentru sportivii care au plătit taxa 

suplimentară de 200 lei. 

Piloții deținători de lincență internațională sau licență eliberată de alt ASN decât cel 

românesc se vor prezenta cu documentele (licența, permis de start) la secretariatul competiției 

vineri, 09 septembrie 2022, până la ora 12:00. 

Vineri, 09 septembrie 2022, între orele 10.00-18.00 se vor elibera transponderele și orice 

alte materiale, la secretariatul competiției 

 

10. VERIFICĂRI TEHNICE: În zona boxei tehnice, vineri, 09 septembrie 2022 între 

orele 14:00 – 18:30 și sâmbătă, 10 septembrie (doar pentru excepții – modificări de 

echipament), conform programului. 

La clasa PROMO distribuirea anvelopelor va avea loc, conform programului, vineri 09 

septembrie 2022.  

La verificarea tehnică de vineri, 09 septembrie, toți piloții se vor prezenta cu pașaportul tehnic 

completat, în format electronic. În cazul în care pașaportul nu va fi completat sportivii nu vor fi 

validați tehnic, urmând a se relua procedura de validare după completare pașaportului. 

Verificarea pașaportului se va face on line, de către comisarii tehnici împreună cu mecanicul 

desemnat de către concurent.  

 

Extragerea motoarelor va avea loc, conform programului, în două sesiuni: 

• sâmbătă, 10 septembrie 2022, pentru antrenamentul oficial, crono și cele două 

manșe de calificare  

• duminică 11 septembrie 2022, pentru warm up și manșele de concurs. 

 

 

11. ARBITRI   
Presedinte CCS   Corneliu POPESCU  
Comisari Sportivi   Mihaela DOBÂRCEANU 

Comisari Sportivi   Dumitru RUSĂNESCU  

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro
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Director Concurs   Mihnea CRISTESCU  
Director manşă   Csongor PETHO 

Delegat Tehnic   Mario PACELLA 

Sef Verif. Tehnica   Rareș MUREȘAN  
Cronometrare   Ștefan IVAȘCU  
Secretar sef   Mihaela AIONESEI   
 
 

13. ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA  
Organizatorul a contractat o Asigurare de Raspundere Civilă la societatea Omniasig având 

seria G nr. 1035428 valabilă pentru perioada:mai – octombrie 2022. 

 

14. 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 nejustificată a pilotului, a concurentului de la 

BRIEFING se sancţionează cu amendă de 500 lei. Piloții și concurenții întârziați vor fi sanctionați 

cu amenda de la 250 lei. Prezenţa se va face pe baza listelor separate, una a piloţilor şi alta a 

concurenţilor pe care va semna fiecare dintre cei prezenţi. Listele vor fi anexate la dosarul 

concursului. Locaţia: va fi anunţată în programul etapei 

 

15. STARTUL: PROMO și KZ – Start de pe loc  
Celelalte clase – Start lansat 

 

16. AFIŞAREA CLASAMENTELOR PROVIZORII:  
După terminarea manşelor de concurs pentru fiecare clasă. 

 

17. TIMP PENTRU CONTESTAŢII  
Termenele de depunere a protestelor, sub sancţiunea nulităţii, sunt:  

 împotriva înscrierii unui concurent, pilot sau echipă, în maximum 15 minute după 

afişarea listelor cu sportivii pe clase şi echipele participante; 

 împotriva grilei de start sau a clasamentului unei manse, în maximum 15 minute 

după afişarea grilei sau a clasamentului mansei pentru clasa respectivă; 

 împotriva unei neregularităţi comise în timpul manşei sau neconformitate tehnică 

a unor piese sau părţi ale kartului, în 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 final al unei etape, în maximum 30 minute după afişarea 

rezultatelor provizorii la fiecare clasă 

 împotriva unei decizii (exceptie facand deciziile incontestabile) a CCS trebuie 

depusă o intenție de contestație în termen de maximum 30 de minute de la 

afișare. 

 

18. AFIŞAREA CLASAMENTELOR DEFINITIVE: 20 min. după manşa finala de 

concurs. 

 

http://www.frk.com.ro/
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19. PREMII: Cupe pentru locurile 1, 2 şi 3 la fiecare clasă. La clasa Promo BB cupe 

pentru toți sportivii participanți la aceasta clasa. 

 

20. FESTIVITATEA DE PREMIERE:  
Conform programului competiției. Prezenţa piloţilor este obligatorie.  
Pe podiumul de premiere, în mod obligatoriu, se vor prezenta numai piloţii câştigători, 

echipați în combinezonul de concurs încheiat şi cu casca în mână, precum şi reprezentanţii 
echipelor câştigătoare. Neprezentarea în echipamentul descris mai sus se sancţionează cu o 
amendă în valoare de 200 lei. 

 

21. PROGRAMUL COMPETITIEI: în conformitate cu "Programul etapei a V-a a 

Campionatului Național de Karting " menționat pe site-ul www.frk.com.ro 

 

22. ANVELOPE:  
În conformitate cu regulamentele tehnice specifice fiecărei clase. 

 

23. NOTE IMPORTANTE  
A. Antrenamentele libere pe clase de vineri, 09 septembrie 2022, se desfăşoară 

pe răspunderea exclusivă a concurenţilor şi piloţilor.  
B. Benzina pentru concurs: Petrom Extra 99 – achiziționată de la benzinaria Petrom, 

pompa 1, Calea Republicii nr. 187, Bacău 600303 https://goo.gl/maps/ZvE8CFz77z1faSvv9  
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 500 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 500 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. 
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