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KARTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

oraz MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW w ramach 

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI i MŁODZIEŻY 

Polski Związek Motorowy organizuje Kartingowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików  

w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, które są własnością Polskiego Związku 

Motorowego. Zawody wyłonią Mistrzów Polski w klasyfikacji indywidualnej oraz klubowej. Wszystkie 

zainteresowane strony (PZM, organizatorzy, zawodnicy) zobowiązują się do przestrzegania i stosowania 

regulaminów rządzących Mistrzostwami. 

Obowiązkiem każdego zawodnika w sporcie kartingowym jest aktywny udział w Kartingowych Mistrzostwach 

Polski. GKSK, w przypadku uchylania się od obowiązku startu w KMP, może wszcząć procedurę odwołania ze 

składu Kadry Narodowej oraz odmówić wsparcia finansowego, formalnego wspierania udziału w Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy oraz innych zawodach serii kartingowych. 

 

Zawody rozegrane zostaną w oparciu o: 

- Regulamin Sportu Kartingowego 2021 (zwany dalej RSK), 

- Niniejszy Regulamin 

- Komunikaty GKSK na 2021 r.  

- Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

 

§ 1.  
KARTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

ORGANIZACJA ZAWODÓW 

 

1.1. W sezonie 2021 odbędą się 3 rundy KMP w kategoriach Junior OK, OK, 125 Max DD2 oraz KZ  
 
1.2. Wymagania wiekowe: 

JUNIOR OK – dla zawodników od 12 lat (ukończonych w ciągu roku kalendarzowego) do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą 16 lat posiadających licencję kartingową JUNIOR lub SENIOR. 

OK – dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 14 lat lub starszych, posiadających licencję 

kartingową JUNIOR lub SENIOR  

125 MAX DD2 - dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 15 lat, posiadających licencję 

kartingową SENIOR  

KZ- dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 15 lat i posiadają licencję kartingową SENIOR 

1.3  KMP w kategoriach: Junior OK, OK 125 Max DD2 i KZ rozgrywane będą zgodnie z RSK 2.5.6.4.5. 
 
1.4 Długość wyścigów: 

- Junior OK  14 km 

- OK   16 km 

- KZ   16 km 

- 125 Max DD2  16 km 

 

1.5 Za uzyskane miejsca w każdym wyścigu  przyznawane będą punkty w następujący sposób: 

 - miejsce pierwsze  25 pkt. 

 - miejsce drugie  20 pkt. 
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 - miejsce trzecie 16 pkt. 

 - miejsce czwarte 13 pkt. 

 - miejsce piąte  11 pkt. 

 - miejsce szóste 10 pkt. 

- miejsce siódme   9 pkt. itd. odejmując po jednym punkcie za każde następne miejsce, 

   aż do 15 miejsca, za które otrzymuje się 1 pkt. 

Zwycięzcą rundy zostanie zawodnik, który otrzymał największą ilość punktów (suma punktów zdobytych we 

wszystkich Wyścigach). 

Jeżeli w którymś z Wyścigów zawodnik otrzymał karę wykluczenia, otrzymuje 0 pkt. 

 

1.6 Klasyfikacja indywidualna w wyścigach zgodnie z RSK pkt. 2.5.6.5 

1.7. Klasyfikacja indywidualna w zawodach. 
 

1.7.1 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w danej kategorii jest przejechanie przez niego co najmniej 2-ch 
okrążeń w którymkolwiek wyścigu lub ukończenie przynajmniej jednego pełnego okrążenia w treningu 
oficjalnym. 
 

1.7.2 Zwycięzcą rundy KMP będzie zawodnik, który uzyskał najwięcej punktów.  
W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje trening oficjalny. 
 

1.7.3 W KMP mogą startować zawodnicy posiadający licencję innej federacji niż PZM pod warunkiem 
przedłożenia zgody Federacji, której licencję posiadają, na start w konkretnych zawodach. Będą oni 
klasyfikowani w klasyfikacji końcowej Mistrzostw.  
 

1.7.4 Numery startowe zostaną nadane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
 

1.8 Klasyfikacja klubowa w zawodach. 
 

1.8.1 Klasyfikację klubową w zawodach prowadzi się automatycznie po zgłoszeniu dwóch zawodników  

z danego klubu. Na wynik klubu składa się suma punktów bonusowych zdobytych przez minimum dwóch  

a maksimum trzech najlepszych zawodników z tego samego klubu. 
 

1.9. Końcowa klasyfikacja indywidualna Mistrzostw. 

 

1.9.1 W kartingowych Mistrzostwach Polski do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów uzyskanych  

w trzech Rundach bez odliczenia żadnej rundy. 

1.9.2 Suma punktów decyduje o lepszym miejscu w klasyfikacji mistrzostw.  

W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje: 

a) większa liczba lepszych miejsc w zaliczonych rundach,  

b) większa liczba lepszych miejsc w wyścigach finałowych. 

c) w razie dalszej równości wyniki przyznaje się ex-aequo. 
 

1.10. Klasyfikacja Klubowa Mistrzostw. 
 

1.10.1 O zdobyciu tytułu Klubowego Mistrza lub Wicemistrza decyduje suma wszystkich punktów składających 

się na wynik klubu we wszystkich rundach. 

1.10.2 W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu klubu decyduje lepsze miejsce zawodnika 

danego klubu w klasyfikacji indywidualnej. 

 

1.12 Regulamin techniczny kategorii Junior OK. 

 

1.12.1 Jedno podwozie zgodne z RSK 2021 r. 
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1.12.2 Dozwolone są podwozia bez przedniego hamulca. 

1.12.3 Maksymalny rozstaw kół tylnych nie przekracza 1400 mm mierząc od zewnętrznych krawędzi koła. 

1.12.4 Jeden kompletny silnik wypożyczony u dystrybutora: AMO SPORTSYSTEM Andrzej Ościk, 

zaplombowany i zgodny z wylosowanym numerem. 

1.12.5 Gaźnik - zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.36, dostarczony wraz z silnikiem. 

1.12.6 Tłumik szmerów ssania oryginalny, zgodny z homologacją CIK-FIA, dostarczony wraz z silnikiem. 

1.12.7 Układ wydechowy oryginalny, zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.36 dostarczony wraz z 

silnikiem. 

1.12.8 Masa karta wraz z zawodnikiem 140 kg. 

1.12.9 Opony:   

 Opony „suche”: 
o LeVanto KRT - 4,5/10,0-5 przód,7,1/11,0-5 tył.  

 Opony „mokre”  
o Bridgestone YLP –CIK- 4,5/10,0-5 przód,6,0/11,0-5 tył. 

 

- 1,5 kompletu opon „suchych” (3 przód i 3 tył) - opony jednej marki; 

- 1 komplet opon „mokrych” - opony jednej marki. 

W przypadku nadmiernego zużycia opon deszczowych wynikającego ze zmiennych warunków atmosferycznych 

możliwe będzie (za zgodą Sędziego Głównego) użycie dodatkowego kompletu opon tej samej marki. 

1.12.10 Paliwo. 

1.12.10.1 Paliwem obowiązującym na zawodach jest paliwo typu handlowego o liczbie oktanowej 98 zakupione 

w wyznaczonej Regulaminem Uzupełniającym stacji paliw ORLEN. 

1.12.10.2 Obowiązują wszystkie oleje przeznaczone dla dwusuwowych silników kartingowych posiadające 

homologację CIK-FIA.  

1.12.10.3 Zawartość oleju w mieszance paliwa maksimum 4%. 

1.12.10.4 Stosowany rodzaj oleju i procentowy skład mieszanki należy wpisać w Zgłoszeniu Sprzętu. 
 

1.13 Regulamin techniczny kategorii OK. 
 

1.13.1 Jedno podwozie zgodne z RSK 2021 r. 

1.13.2 Dozwolone są podwozia bez przedniego hamulca. 

1.13.3 Maksymalny rozstaw kół tylnych nie przekracza 1400 mm mierząc od zewnętrznych krawędzi koła. 

1.13.4 Dwa silniki tej samej marki - zgodne z homologacją CIK-FIA i RSK 2021. 

1.13.5 Gaźnik - zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.35. 

1.13.6 Tłumik szmerów ssania - oryginalny i zgodny z homologacją CIK-FIA. 

1.13.7 Układ wydechowy oryginalny, zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.35 . 

1.13.8 Masa karta wraz z zawodnikiem 145 kg. 

1.13.9 Opony:  

 Opony „suche”: 
o LeVanto KRT - 4,5/10,0-5 przód,7,1/11,0-5 tył.  

 Opony „mokre”  
o Bridgestone YLP –CIK- 4,5/10,0-5 przód,6,0/11,0-5 tył. 

- 1,5 kompletu opon „suchych” (3 przód i 3 tył) - opony jednej marki 

- 1 komplet opon „mokrych” - opony jednej marki, 

W przypadku nadmiernego zużycia opon deszczowych wynikającego ze zmiennych warunków atmosferycznych 

możliwe będzie (za zgodą Sędziego Głównego) użycie dodatkowego kompletu opon tej samej marki. 

1.13.10 Paliwo. 

1.13.10.1 Paliwem obowiązującym na zawodach jest paliwo typu handlowego o liczbie oktanowej 98 zakupione 

w wyznaczonej Regulaminem Uzupełniającym stacji paliw ORLEN. 

1.13.10.2 Obowiązują wszystkie oleje przeznaczone dla dwusuwowych silników kartingowych posiadające 

homologację CIK-FIA.  

1.13.10.3 Zawartość oleju w mieszance paliwa maksimum 4%. 

1.13.10.4 Stosowany rodzaj oleju i procentowy skład mieszanki należy wpisać w Zgłoszeniu Sprzętu. 
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1.14 Regulamin techniczny kategorii 125 Max DD2  

1.14.1 Obowiązującym regulaminem jest Regulamin Techniczny Pucharu ROTAX MAX Challenge Poland w 

zakresie: rozdział 1 punkty 1.3-1.13, 1.15, 1.17-1.22 oraz rozdziały 3.1 i 3.2.  

 

1.15 Regulamin techniczny kategorii KZ  

 

1.15.1 Jedno podwozie zgodne z CIK-FIA i RSK 2021 r. 

1.15.2 Maksymalny rozstaw kół tylnych nie przekracza 1400 mm mierząc od zewnętrznych krawędzi koła. 

1.15.3 Dwa silniki tej samej marki - zgodne z homologacją CIK-FIA i RSK 2021. 

1.15.3.1 Dopuszcza się silniki zgodne z Kartą Techniczną silnika SHIFTER ROK 2021. 

1.15.4 Gaźnik - zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.34. 

1.15.5 Tłumik szmerów ssania oryginalny, zgodny z homologacją CIK-FIA. 

1.12.7 Układ wydechowy oryginalny, zgodny z homologacją CIK-FIA i RSK 2021 pkt 5.34. 

1.15.8  Masa karta wraz z zawodnikiem 175 kg. 

1.15.9 Opony:  

 Opony „suche”: 
o LeVanto KRT - 4,5/10,0-5 przód,7,1/11,0-5 tył.  

 Opony „mokre”  
o Bridgestone YLP –CIK- 4,5/10,0-5 przód,6,0/11,0-5 tył. 

 

- 1,5 kompletu opon „suchych” (3 przód i 3 tył) - opony jednej marki; 

- 1 komplet opon „mokrych” - opony jednej marki. 

W przypadku nadmiernego zużycia opon deszczowych wynikającego ze zmiennych warunków atmosferycznych 

możliwe będzie (za zgodą Sędziego Głównego) użycie dodatkowego kompletu opon tej samej marki. 

1.15.10 Paliwo. 

1.15.10.1 Paliwem obowiązującym na zawodach jest paliwo typu handlowego o liczbie oktanowej 98 zakupione 

w wyznaczonej Regulaminem Uzupełniającym stacji paliw ORLEN. 

1.15.10.2 Obowiązują wszystkie oleje przeznaczone dla dwusuwowych silników kartingowych posiadające 

homologację CIK-FIA.  

1.15.10.3 Zawartość oleju w mieszance paliwa dowolna. 

1.15.10.4 Stosowany rodzaj oleju i procentowy skład mieszanki należy wpisać w Zgłoszeniu Sprzętu. 
 

§ 2  
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW  

w ramach  
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI i MŁODZIEŻY (WSDiM) 

  
ORGANIZACJA ZAWODÓW 

 

2.1 W sezonie 2021 odbędą się 3 rundy Mistrzostw Polski Młodzików w ramach Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży. 

Uprawnieni zawodnicy: 

MŁODZIK – wiek 7 – 13 lat (urodzeni 01.01.2008 r.- 31.12.2014 r.). W tej grupie wiekowej startują zawodnicy 

posiadający licencję kartingową „Junior”, w kategoriach: BABY ROK, MINI ROK, 125 MICRO MAX, 125 MINI MAX  

2.2 Mistrzostwa Polski Młodzików w ramach WSDiM będą rozgrywane w kategoriach:  

125 MICRO MAX - dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 11 lat lub młodszych. 

125 MINI MAX - dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 10 lat, do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą 13 lat. 

BABY ROK - dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 10 lat lub młodszych. 
MINI ROK - dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą 9 lat, do końca roku kalendarzowego, 

w którym kończą 13 lat. 
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Każda runda będzie rozgrywana będzie zgodnie z RSK 2.5.6.4.5. 

 
2.3. Długość wyścigów: 

Kategoria Finał 

BABY ROK ok. 11 km 

MINI ROK ok. 14 km 

125 MICRO MAX ok. 11 km 

125 MINI MAX ok. 14 km 

 

2.4 Za uzyskane miejsca w każdym wyścigu finałowym przyznawane będą punkty w następujący sposób: 

 - miejsce pierwsze  25 pkt. 

 - miejsce drugie  20 pkt. 

 - miejsce trzecie 16 pkt. 

 - miejsce czwarte 13 pkt. 

 - miejsce piąte  11 pkt. 

 - miejsce szóste 10 pkt. 

- miejsce siódme 9 pkt. itd. odejmując po jednym punkcie za każde następne miejsce, 

 aż do 15 za które otrzymuje się 1 pkt. 

Zwycięzcą rundy zostanie zawodnik, który otrzymał największą ilość punktów (suma punktów zdobytych we 

wszystkich Wyścigach). 

Jeżeli w którymś z Wyścigów zawodnik otrzymał karę wykluczenia, otrzymuje 0 pkt 

 

2.5 W Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDIM obowiązują numery startowe jak dla Pucharów 

Markowych.  

2.5.1 Zawodnicy rozpoczynający starty w danej kategorii otrzymywać będą kolejne wolne numery startowe 

uzgodnione z organizatorem danej rundy. 

2.6 Do punktacji rundy Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM zalicza się tylko wyniki z tych wyścigów, 

w których sklasyfikowano minimum czterech zawodników. 

2.7 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w danej kategorii jest przejechanie przez niego co najmniej 2 
okrążeń w którymkolwiek wyścigu lub ukończenie przynajmniej jednego pełnego okrążenia w treningu 
oficjalnym. 
 

2.8 Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM zobowiązani są do opłaty 

wpisowego zgodnie z Komunikatem GKSK. 

2.9 Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM nie otrzymują nagród 

finansowych. 

2.10 Zawodnicy, którzy zajęli w rundzie Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM otrzymują z tego tytułu 

puchary. 
 

2.11 Uroczyste zakończenie rundy Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM połączone z wręczeniem 

pucharów odbędzie się po wyścigach finałowych bezpośrednio po ogłoszeniu wyników oficjalnych zawodów. 
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2.12 Mistrzostwa Polski Młodzików w ramach WSDiM są oddzielnymi zawodami. 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 - 12 w klasyfikacji końcowej Mistrzostw otrzymają punkty zaliczane do 

klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego. 

 

2.13 W zawodach WSDiM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający: 

a) numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 1397) lub serię i numer paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) licencję Polskiego Związku Motorowego lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy. 

c) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu kartingowego. 

2.14 W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Młodzików w ramach WSDiM dla poszczególnych kategorii 

obowiązują regulaminy techniczne zgodne z regulaminami technicznymi Pucharów ROK i ROTAX. 

2.15 Klasyfikacja indywidualna w wyścigach zgodnie z RSK p.2.5.6.5 

2.16. Klasyfikacja indywidualna w zawodach. 
 

2.16.1 Do punktacji rundy Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM zalicza się tylko wyniki z tych 
wyścigów, w których sklasyfikowano minimum czterech zawodników. 
 

2.16.2 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w danych zawodach jest przejechanie przez niego co najmniej 2 
okrążeń w którymkolwiek wyścigu lub ukończenie przynajmniej jednego pełnego okrążenia w treningu 
oficjalnym. 
 

2.16.3 Zwycięzcą rundy Mistrzostw Polski Młodzików w ramach WSDiM będzie zawodnik, który uzyskał 
najwięcej punktów.  
W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje trening oficjalny. 
 
2.17 Klasyfikacja klubowa w zawodach. 
 

2.17.1 Klasyfikację klubową w zawodach prowadzi się automatycznie po zgłoszeniu dwóch zawodników  

z danego klubu. Na wynik klubu składa się suma punktów bonusowych zdobytych przez minimum dwóch  

a maksimum trzech najlepszych zawodników z tego samego klubu . 
 

2.18 Końcowa klasyfikacja indywidualna Mistrzostw. 

 

2.18.1 W Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów 

uzyskanych w trzech Rundach.  

 

2.18.2 Suma punktów decyduje o lepszym miejscu w klasyfikacji mistrzostw.  

W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje: 

a) większa liczba lepszych miejsc w zaliczonych rundach,  

b) większa liczba lepszych miejsc w wyścigach finałowych. 

c) w razie dalszej równości wyniki przyznaje się ex-aequo. 
 

2.19. Klasyfikacja klubowa Mistrzostw. 
 

2.19.1 O zdobyciu tytułu Klubowego Mistrza lub Wicemistrza decyduje suma wszystkich punktów składających 

się na wynik klubu zdobytych we wszystkich rundach. 

2.19.2 W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu klubu decyduje lepsze miejsce zawodnika 

danego klubu w klasyfikacji indywidualnej. 
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§ 3 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW W KARTINGOWYCH MISTRZOSTWACH 

POLSKI, MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIKÓW w ramach WSDiM 

3.1 W każdej kategorii rozgrywanej w ramach Kartingowych Mistrzostw Polski przyznane zostaną tytuły: 

A. indywidualnie: 

- Mistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie sklasyfikowanych co najmniej 12 zawodników, 

- Mistrza Polski, Wicemistrza Polski i II Wicemistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie 

sklasyfikowanych co najmniej 15 zawodników. 
 

B. klubowo: 

- Klubowego Mistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostaną sklasyfikowane co najmniej 3 kluby,  

- Klubowego Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie sklasyfikowanych 

co najmniej 6 klubów. 
 

3.2 W klasyfikacji Mistrzostw Polski Młodzików (WSDiM): 

A. indywidualnie: 

- Mistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie sklasyfikowanych co najmniej 12 zawodników, 

- Mistrza Polski, Wicemistrza Polski i II Wicemistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie 

sklasyfikowanych co najmniej 15 zawodników. 

 

B. klubowo: 

- Klubowego Mistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostaną sklasyfikowane co najmniej 3 kluby,  

- Klubowego Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski, o ile na koniec sezonu zostanie sklasyfikowanych 

co najmniej 6 klubów. 
 

Zawodnika uważa się za sklasyfikowanego w danej kategorii, jeżeli został w tej kategorii sklasyfikowany 

przynajmniej w jednej rundzie. 

3.3 Tytuł Mistrza Polski w danej kategorii na dany rok zdobędzie zawodnik lub klub, który zgromadzi największą 

liczbę punktów liczoną według zapisów w pkt. 3.4 przy zachowaniu wymogów pkt. 3.1 i 3.2.  
 

3.4 Do końcowej klasyfikacji KMP i MPM w ramach WSDiM zalicza się sumę punktów uzyskanych w trzech 

Rundach.  

3.5 Do końcowej klasyfikacji klubowej KMP i Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM liczone będą 

wyniki ze wszystkich rund, w których klub był sklasyfikowany. Wynik rundy, w której klub nie został 

sklasyfikowany przyjmuje się jako 0. 

3.6 W przypadku równej liczby punktów o miejscu indywidualnym w danej kategorii decyduje RSK pkt 2.5.6.7.2 

3.7 W przypadku równej ilości punktów o miejscu klubowym w danej kategorii decyduje RSK pkt. 2.5.6.9.2. 

3.8 Końcowe wyniki oficjalne w klasyfikacji indywidualnej i klubowej podane zostaną niezwłocznie po 

zakończeniu ostatniej rundy rozgrywek i rozpatrzeniu ewentualnych odwołań na oficjalnej stronie internetowej 

PZM pod adresem - www.pzm.pl   

3.9 Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach KMP i Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM są 

zobowiązani umieścić logo PZM na przedniej owiewce karta. Dodatkowo zawodnicy startujący w kategoriach 

sponsorowanych mają obowiązek umieścić logo sponsora na bocznych kasetonach i zderzaku karta oraz 

naszywki na kombinezonie, jeżeli dostarczy je sponsor. 

http://www.pzm.pl/
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§ 4 

Postanowienia końcowe 

4.1 Zmiany w Regulaminie KMP i Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM mogą być dokonywane 

poprzez wydanie Komunikatów GKSK. 
 

4.2 Po zakończeniu wszystkich zawodów ogólnopolskich odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu 

kartingowego połączone z przyznaniem tytułów i wręczeniem nagród. 

4.3 Zawodnicy, którzy zdobędą tytuły w KMP i Mistrzostwach Polski Młodzików w ramach WSDiM otrzymają od 

GKSK szarfy mistrzowskie i puchary. 


