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Türkiye Pist ve Karting Şampiyonaları

➢ Yarışlar için tasarlanmış tesis

➢ Tek sürücü prensibi

➢ Sprint format

➢ Antrenman – Sıralama – Yarış akışı

➢ Şampiyona direktörü yönetimi

➢ Ceza ve uyarıların anlık uygulanması



Türkiye Pist Şampiyonası

• Süper Grup

• Maxi Grup

• Süper Production

11 – 12 Nisan - Ülkü Park / İzmir
06 – 07 Haziran - Ülkü Park / İzmir
04 – 05 Temmuz - Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
15 – 16 Ağustos - Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
10 – 11 Ekim - TPŞ 5 
31 – 01 Kasım - TPŞ 6 



Türkiye Pist Şampiyonası

• Genel Kurallar

➢ 0 çizmek yasaktır

➢ Pistin akış yönünün tersine hareket edilmesi yasaktır

➢ Gösteri sürüşü özel izne tabidir

➢ Otomobil çalıştırılmayacaksa yalnızca el ile itilebilir

Aksi durumlar komiserler kuruluna raporlanmalıdır.



Pit Alanı ve Tamirat

➢ Tamirat yalnızca pit ve padokta yapılır

➢ Pit alanında geri vites kullanılmaz

➢ Pitte tamirat iç şeritte yapılır

➢ Pit alanında hız sınırlaması vardır

➢ Pit yolunda araç gereç bırakılmaz



Yarış hafta sonu programı

➢ Serbest Antrenman

➢ Resmi Antrenman

➢ Sıralama

➢ Yarışlar (1. ve 2. yarış)



Antrenman ve Sıralama Turları

• Tüm pist ve pit kuralları uygulanır

• Güvenlik önlemleri yarışta olduğu gibi uygulanır

• Sıralama esnasında yakıt ikmali yasaktır

• Sıralama turlarını tamamlayan otomobiller kapalı parka alınır

• Olası ihlaller yarışma direktörüne raporlanır



Yarış İşleyişi - Formasyon

➢ Araçlar gride start gözetmeninin yardımıyla dizilir 
➢ 1. yarış gridi sıralama turlarının sonucuna göre oluşur

➢ 2. yarışın gridi, ilk yarış sonucuna göre oluşur (ilk 6 ters dizilir)

➢ Pitten start alacak araçlar pit yolunun açılmasını bekleyeceklerdir
➢Formasyona çıkamayan araçlar pitten start alırlar

➢Formasyonda kalan ve görevli yardımıyla devam eden araçlar pitten start alırlar

➢ Formasyon turunda sürücülerin birbirlerini geçmeleri yasaktır

➢ Formasyon turunda kalan ve devam edemeyen araçlar pist dışına alınır



Yarış İşleyişi 

➢ Kule Gözetmenliği

➢ Müdahale

➢ Pit alanı ve padok

https://www.youtube.com/watch?v=SZpUk8FODbw
https://www.youtube.com/watch?v=ncPvVL54VUA&t=16s


Türkiye Karting Şampiyonası

• Mini Kategori

• Junior Kategori

• Senior Kategori

• Master Kategori

11 – 12 Nisan - Tuzla Karting Park / İstanbul

02 – 03 Mayıs - Nilüfer Karting Pisti / Bursa

04 – 05 Temmuz - Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

08 – 09 Ağustos - Ülkü Park / İzmir

22 – 23 Ağustos - TKŞ 5 *

03 – 04 Ekim - TKŞ 6 *

16 – 17 Ekim - TKŞ 7 *

31 – 01 Kasım - TKŞ 8 *



Türkiye Karting Şampiyonası

➢Serbest Antrenman

➢ Resmi Antrenman

➢ Sıralama

➢ Yarışlar (1, 2 ve 3. yarış)



Türkiye Karting Şampiyonası

• Genel Kurallar

➢ Pit sahasının çıkışından itibaren kapalı park kuralları uygulanır 

➢ Stop eden araç, sadece sürücüsü tarafından tekrar çalıştırılabilir

➢ Pistin akış yönünün tersine hareket edilmesi yasaktır

➢ Yarış dışı kalan sürücüler kartları güvenli alana çekmelidir

Aksi durumlar komiserler kuruluna raporlanmalıdır.



Antrenman ve Sıralama Turları

• Tüm pist ve pit kuralları uygulanır (serbest antrenman hariç)

• Güvenlik önlemleri yarışta olduğu gibi uygulanır

• Sıralama turlarında zaman turu atmayan sürücüler ideal çizgiyi kullanmazlar

• Sıralama turlarını tamamlayan otomobiller kapalı parka alınır

• Olası ihlaller yarışma direktörüne raporlanır



Yarış İşleyişi - Formasyon

➢ Araçlar gride start gözetmeninin yardımıyla dizilir 

➢ 1. yarış gridi sıralama turlarının sonucuna göre oluşur

➢ 2. yarışın gridi, ilk yarış sonucuna göre oluşur 

➢ 3. yarışın gridi, ilk ve ikinci yarışın sonuçları toplamına göre oluşur

➢ Pitten start alacak araçlar pit yolunun açılmasını bekleyeceklerdir

➢Formasyona çıkamayan araçlar pitten start alırlar

➢ Formasyon turunda sürücülerin birbirlerini geçmeleri yasaktır

➢ Formasyon turunda kalan ve devam edemeyen araçlar pist dışına alınır

➢ Formasyon turu beklenenden uzun sürerse direktör yarışı kısaltabilir

➢ Formasyonda yerini kaybeden yarışmacı kırmızı çizgiye kadar geri alabilir



Yarış İşleyişi - Start

➢ Start hareketli olarak verilir

➢ Fodepar ve start ihlallerine dikkat edilmelidir

➢ Start sonrası ilk viraj dikkatli izlenmelidir





Yarış İşleyişi - Temaslar

➢ Temaslar hızlı bir şekilde araç numaralarıyla raporlanmalıdır

➢ Temasların kasti olup olmadığı dikkatli değerlendirilmelidir



Soru - Cevap


