
KARTING EGITIMI

ISTANBUL GOZETMEN KURULU

ZAFER ESKI
2000 Yılı Gözetmen-A

Direktör
Spor Komiseri 2005 yılından 

itibaren Yarıs Yönetimleri



Bİ VİDYO….

2017 Karting Sezon Branş Klibi_1080p.mp4


Yeni gözetmen 
arkadaslarımız,
HOSGELDINIZ



- Go-kart ya da kart adı verilen küçük, benzin ve hava soğutmalı, arkadan motorlu, dört tekerlekli 

minyatür araçlarla yapılan pist yarışıdır. 

- Karting, motorsporlarının temelidir ve pist yarışlarının küçük kardeşi olarak kabul edilir. 7 den 

70 e her insanın yapabileceği bu spor dalı hem kolay olması hem de maliyetinin düşük olması 

nedeniyle hızla popülerleşmektedir. 

- Demir Bükey’in Avustralya’dan getirdiği kartlarla şu anda Türkiye’nin en tanınmış ve başarılı 

pilotları (Cem Hakko, Mümtaz Tahincioğlu, Emre Ergör gibi) yarışmışlar ve başarılarına ilk 

imzaları burada atmışlardır.
- Daha sonra Istanbul Karting Kulübü şimdiki adıyla Istanbul Motor Sporları Kulübü eski Başkanı 

Mümtaz Tahincioğlu ve zamanın Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Oyman Atabay’ın 

çalışmaları ile karting 1993 senesinde Federasyon’a dahil edildi ve yarışlar Federasyon çatısı 

altında düzenlenmeye başlanıldı.

- Uluslararası Karting organizasyonların yönetimi İsviçre’de kurulan CIK (Uluslararası Karting

Kurulu) tarafından yapılmaktadır. Motor sporlarına başlamak için de sağlam bir temel olan 

Karting birçok Ralli veya Formula pilotu bu spora Karting yaparak başlamıştır.  Bunlara örnek 

olarak 1994-1995 Formula1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher ve kardeşi Ralf Scumacher’i

verirsek herhalde yeterli olur.

KARTİNG



- TOSFED Mahalli Karting Dayanıklılı Kupası yarışmaları en az 4 saat (240 dakika), en fazla 12 saat (720 

dakika) olarak yapılır.

- Her takımda en az üç sürücü ile katılabilir. Üst limit yoktur.

- Her takımda bir Takım Direktörü olacaktır. Takım Direktörü sürücülerden biri olabileceği gibi dışarıdan bir 

kişide olabilir.

- Takım Direktörü, organizasyon komitesine karşı tüm ekipten sorumlu olacak ve yarışmayla ilgili her türlü 

sorunda görevlilerle muhatap olacak kişi olarak kabul edilecektir.Yarışma Görevlileri, Takım Direktörü 

dışında hiçbir yarışmacıyla muhatap olmayacaktır.

- Yarışma süresince her bir sürücü piste her çıkışında azami 80 dakika yarışabilir. Azami 80 dakika sonunda 

takımın sürücü değişikliği yapması gerekmektedir. 

- Belirlenen yarış saatinin sonunda, start ve finiş zamanları arasında en fazla toplam tur sayısına sahip takım 

birinci ilan edilecek ve sıralama en fazladan en aza doğru toplam tur sayısına göre yapılacaktır.

- Her bir yarış ve kategori için ayrı ayrı puanlama yapılır.

- Yarış süresi içinde en hızlı tur zamanını yapan takım +1 puan kazanır. En hızlı tur zamanını yapan takımın 

diskalifiye olması durumunda +1 puan en hızlı 2. tur zamanını yapan takıma verilir. 

- Kupa klasmanında yer alabilmek için 3 ayaktan en az 2’ine katılmak zorunludur.

- Sezon boyunca yapılacak olan toplam 3 yarışta alınan en yüksek puanların toplamı esas alınacaktır.

MAHALLI KARTİNG

DAYANIKLILIK KUPASI



TOSFED MICRO KARTİNG

DESTEK KUPASI
- Yaş Sınırı: 6 (altı) ile 9 (dokuz) yaş arasındadır. (01.01.2012 – 31.12.2015 tarihleri arasında 

doğmuş sürücüler 9. yaş gününün gerçekleştiği sezonun sonuna kadar bu kategoride yarışılabilir.)

- TOSFED Micro Destek Kupasında, kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dâhil asgari 100,0 kg,’dır

- Bu yaş grubunda olup daha önce Türkiye Karting Şampiyonası Mini kategoride en az 3 (üç) veya 

daha fazla yarışa katılmış sürücüler katılamaz.

- Her ayak sonunda yapılan 3 (üç) yarışın toplamında en fazla puan alan sürücü birinci ilan edilir. 

Diğersürücüler de, aldıkları toplam puana göre sıralanırlar. Toplam puanlarda eşitlik olması 

durumunda, o hafta sonu yapılan yarışlarda eşit puanlı yarışmacılar arasında daha hızlı yarış tur 

zamanını gerçekleştiren sürücü üst sırada yer alır. 

- Kupa klasmanında yer alabilmek için 5 ayaktan en az 4’üne (12 yarışa) katılmak zorunludur.

- Sezon boyunca yapılacak olan toplam 15 (on beş) yarışta alınan en yüksek puanların toplamı esas 

alınacaktır.

- Her TOSFED Micro Karting Destek Kupası hafta sonunda 3 (üç) yarış yapılır. Sıralama turları ve 

1. ve 2. yarışlar Cumartesi günü, 3. yarışlar Pazar günü yapılır. Her 3 (üç) yarış 12 tur üzerinden 

koşulur.



2021 TOSFED KARTİNG DAYANIKLILIK KUPASI 
(MAHALLİ)

31 Temmuz-01 Ağustos … TUZLA PARK … TMK

18-19 Eylül … KÖRFEZ PİSTİ … (Daha Sonra Açıklanacak)

30-31 Ekim … TUZLA PARK … TMK

2021 TOSFED MICRO KARTİNG DESTEK KUPASI 
(MAHALLİ)

08-09 Mayıs … )Tuzla Park … TMK … İstanbul
05-06 Haziran … Ülkü Park … İKK … İzmir
10-11 Temmuz … Ülkü Park … KAROSK … İzmir
14-15 Ağustos … Körfez Pisti … KÇSK … Kocaeli
28-29 Ağustos … Tuzla Park … TMK … İstanbul

2021 KARTİNG SEZONU



KARTİNG AFİŞLERİMİZ



KADIN SÜRÜCÜLER; 

• Türkiye Karting Mini Kategori Genç Kadın Birincisi 
• Türkiye Karting Formula Junior Kategori Kadın Birincisi 
• Türkiye Karting Formula Senior Kategori Kadın Birincisi 
• Türkiye Karting Formula Master Kategori Kadın Birincisi

2021 TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 
KATEGORİ / ÜNVANLARI

• Türkiye Karting Formula Mini Kategori / Şampiyonu 
• Türkiye Karting Formula Junior Kategori / Şampiyonu 
• Türkiye Karting Formula Senior Kategori / Şampiyonu 
• Türkiye Karting Formula Master Kategori / Şampiyonu



TKS KARTING PISTLERİ

İZMİR/PINARBAŞI 

PİSTİ
İZMİT/KÖRFEZ 

PİSTİ

İSTANBUL/TUZLA 

ŞELALEPARK KARTİNG 

PİSTİ

BURSA NİLÜFER 

KARTİNG PİSTİ



MAHALLİ / DAYANIKLILIK 
KARTİNG PİSTLERİ

ADANA SÖKÜN 

KARTİNG PİSTİ

İST. TUZLA 

AUTODROM 

KARTİNG PİSTİ

SAKARYA AKYAZI 

SOFUOĞLU 

KARTİNG PİSTİ

UŞAK BELEDİYESİ
KARTİNG PİSTİ



YAPIMI DEVAM EDEN 
KARTİNG PİSTLERİ

İZMİR / GÜZELBAHÇE 

KARTİNG PİSTİ
DÜZCE KENAN SOFUOĞLU 

KARTİNG PİSTİ



TUZLA ŞELALEPARK KARTİNG PİSTİNDE BİR TUR

Tuzla Karting Park'ta Bir Tur Atmaya Ne Dersiniz_.mp4


2021 TKS KATEGORI YAS GURUPLARI

Formula Master Kategori : 
30 (otuz) yaşını dolduran,

31.12.1991 tarihi öncesinde doğmuş sürücüler. 

Formula Mini Kategori : 
7 (yedi) ile 12 (on iki) yaş arasındadır. 

01.01.2009 – 31.12.2014 tarihleri arasında doğmuş sürücüler. 

Formula Senior Kategori : 
14 (on dört) yaşını dolduran , 2007 ve öncesi doğmuş sürücüler. 

Formula Junior Kategori : 
12(oniki) ile  15(onbeş) yaş arasındadır. 

01.01.2006 – 31.12.2009 tarihleri arasında doğmuş sürücüler. 



YARIŞMA ÜST DÜZEY GÖREVLİLERİ
- TOSFED GÖZLEMCİSİ :
TOSFED Gözlemcisi, her açıdan Türkiye Karting Şampiyonanın her ayağını denetleyecek ve 
TOSFED gözlemci raporunu hazırlayacaktır.
- TOSFED TEKNİK DELEGESİ
TOSFED Teknik Delegesi, tüm teknik konularla ilgili olarak, yarışma direktörü ve teknik kontrol 
şefi ile temas halinde olacaktır.

- YARIŞMA DİREKTÖRÜ
Yarışma direktörü, karting yarışı öncesinde ve işleyişi esnasında Ulusal Karting Kuralları ve 
yarışma ek kurallarının uygulanmasından sorumludur. Direktör, yarış esnasında meydana gelen ve 
bu kuralların veya karting ek kurallarının uygulanmasını gerekli kılan durumları komiserlere 
bildirmelidir. 
- Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusunun Görevi 
Yarışmacılara/ekiplere kurallar ve yarışmanın işleyişiyle ilgili olarak bilgi vermek ve açıklama 
getirmektir. Türkiye Karting Şampiyonası yarışında en az bir tane Yarışmacılarla İlişkiler 
Sorumlusunun görev yapması mecburidir. 



YARIŞMA SPOR KOMİSERLER KURULU

- Türkiye Karting Şampiyonası,Spor Komiserler Kurulu her zaman üç üyeden oluşacaktır. 
Bu üyelerden ikisi (komiserler kurulu başkanı dâhil), TOSFED tarafından atanır. Diğer 
üye ise organizatör kulüp tarafından TOSFED’in onayı ile görevlendirilir. Yarışma 
direktörü ve komiserler arasında sürekli ve uygun bir haberleşme olmalıdır. Yarışma 
boyunca komiserlerden en az bir tanesi, yarışma merkezi yakınında bulunmalıdır. 

- Yarışma Spor Komiserler Kurulu, ceza verilmesini gerekli gördüğü hallerde, FIA 
Uluslararası Spor Kodu Madde 1.9 uyarınca, aşağıdaki cezaları uygulayabilir: 

• Kınama • Para Cezası  • Kamu yararına çalışma yükümlülüğü ile cezalandırma 
• Sıralama turu zamanlarının silinmesi • Grid pozisyonunun düşürülmesi • Sürücüye pit
yolundan start alma yükümlülüğü getirilmesi • Zaman cezası • Yarış klasmanındaki 
yerinin düşürülmesi 
• İhraç (DSQ) 



TEKNİK KONTROL 

- Teknik kontrol resmi antrenmanların başlamasından önce, yarışma ek 
kuralların program kısmında detayları verilen yerde ve gruplara ayrılan 
zaman dilimleri içerisinde yapılmalıdır. 
- Yarışmacılar araçlarının teknik kontrolünü yarışma ek kurallarının 
program bölümünde belirtilen yer ve zamanda yaptırmakla yükümlü 
- Komiserler kurulunca geçerli kabul edilmeyen sebeplerle teknik kontrole 
geç gelen kartlar müsabakadan ihraç edilirler. 
- Teknik Kontrol görevlileri, araçlara kontrol amaçlı cihaz takabilir ve bu 
cihazlardan teknik veri alabilir. 
- Tüm kartların ağırlıkları, yarışmanın yapıldığı hafta sonu boyunca herhangi 
bir anda, seansların (resmi antrenman, sıralama, yarış) öncesi ve sonrasında, 
yetkili teknik kontrol görevlileri tarafından kontrol edilebilir. 



CUMARTESİ
09:45-10:45 İdari ve Teknik Kontrol Beyanlarının verilmesi 
10:00 Serbest Antrenman Mini (12 dk.) 
10:15 Serbest Antrenman Formula Junior (12 dk.) 
10:30 Serbest Antrenman Formula Senior/Master (12 dk.) 
10:45 Resmi Antrenman Mini (12 dk.) 
11:00 Resmi Antrenman Formula Junior (12 dk.) 
11:15 Resmi Antrenman Formula Senior/Master (12 dk.) 
11:30-11:45 Yarışmacı ve Görevliler ile Brifing 
11:45-12:00 Komiserler Kurulu Toplantısı 
12:00-12:30 Ara 
12:40 Sıralama Turları Mini (10 dk.)
12:55 Sıralama Turları Formula Junior (10 dk.) 
13:10 Sıralama Turları Formula Senior (10 dk.) 
13:25 Sıralama Turları Formula Master (10 dk.)
13:45 Grid Açılışı 1. Mini 
13:55 Start 1. Yarış Mini 
14:25 Grid Açılışı 1. Yarış Formula Junior
14:35 Start 1. Yarış Formula Junior
15:15 Grid Açılışı 1. Yarış Formula Senior / Master 
15:25 Start 1. Yarış Formula Senior / Master 
16:05 Kapalı Park Açılışı / Gün sonu

PAZAR
09:30 Resmi Antrenman Mini (12 dk.) 
09:45 Resmi Antrenman Formula Junior (12 dk.) 
10:00 Resmi Antrenman Formula Senior/Master (12 dk.) 
10:25 Grid Açılışı 2. Mini 
10:35 Start 2. Yarış Mini 
11:05 Grid Açılışı 2. Yarış Formula Junior
11:15 Start 2. Yarış Formula Junior
11:50 Grid Açılışı 2. Yarış Formula Senior / Master 
12:00 Start 2. Yarış Formula Senior / Master 
12:20-13:10 Ara 
13:15 Grid Açılışı 3. Mini 
13:25 Start 3. Yarış Mini 
13:55 Grid Açılışı 3. Yarış Formula Junior
14:05 Start 3. Yarış Formula Junior
14:40 Grid Açılışı 3. Yarış Formula Senior / Master 
14:50 Start 3. Yarış Formula Senior / Master 
15:10 2. Komiserler Kurulu Toplantısı 
15:25 Geçici Neticelerin İlanı 
15:30 Ödül Töreni 
16:00 Kapalı Park Açılışı 
16:00 Kesin Neticeler İlanı

KARTING YARIS ORNEK PROGRAMI





Yarışma Direktörünün Talimatıyla KULE 1 den Gösterilen Bayraklar / Tabelalar 

b) Damalı Bayrak: Yarışmanın veya seansın sona erdiğini gösterir. Finiş çizgisinin pitten de geçilmesi halinde bayrak görmüş
sayılır.

c) Siyah Bayrak: Komiserler Kurulunun kararı üzerine, Direktör talimatı ile, yarışma numarası ile birlikte, start düzlüğündeki 

gözetmen kulesinden hareketsiz olarak (sallanmadan) gösterilir. İlgili yarışmacının, yarıştan ihraç edildiğini gösteren bu 

bayrağı gören sürücü, bu tabelayı gördükten sonra dört tur içinde pite girip yarışmayı bırakmak zorundadır. 

d) Ortası Turuncu Daire Bulunan Siyah Bayrak: Direktör talimatıyla yarışma numarası ile birlikte start düzlüğündeki 

gözetmen kulesinden hareketsiz olarak (sallanmadan) gösterilir. Teknik arıza nedeni ile pit alanına çağırma anlamını taşır. 
Sürücü bu bayrağı gördükten en geç 2 tur sonra pite girmek mecburiyetindedir. 

e) Siyah - Beyaz Diagonal Bayrak: Direktör talimatı ile yarışma numarası ile birlikte start düzlüğündeki gözetmen 

kulesinden hareketsiz olarak (sallanmadan) en fazla 2 (iki) tur boyunca gösterilir ve ilgili sürücünün uyarılması anlamını taşır. 
Sportmenliğe aykırı, tehlikeli veya kontrolsüz sürüş hareketlerinden dolayı gösterilen bu bayrak, Komiserler Kurulu tarafından 

ilgili sürücünün incelendiği anlamını da taşımaktadır.

BAYRAKLAR



a) Kırmızı Bayrak: Yarışma direktörünün talimatıyla, tüm gözetmen kulelerinde aynı anda gösterilir. Yarışmanın 

ya da ilgili seansın durdurulduğu anlamındadır. 

b) Sarı Bayrak: Sürücülere tehlike olduğunu gösteren bu bayrak, aşağıdaki anlamları içerecek şekilde iki türlü 

kullanılır: 

• Tek Sarı Bayrak: Hızını düşür, geçiş yapma ve yön değiştirmeye hazır ol. Pistin kenarında/kısmen pist üstünde 

bir tehlike var. 

• Çift Sarı Bayrak: Hızını düşür, geçiş yapma ve yön değiştirmeye hazır ol. Pisti kısmen veya tamamen bloke eden 

bir tehlike var ya da pistin üstünde veya kenarında görev yapan gözetmenler var. Çift sarı bayrağa rağmen hızını 

ciddi oranda düşürmeyen sürücüye, sarı bayrak ihlalinde uygulanan cezalar uygulanır. Sarı bayraklar, tehlikenin 

olduğu bölgeden hemen önceki gözetmen kulesinden sallanmalıdır. Ancak bazı durumlarda yarışma direktörü, 

tehlikenin olduğu bölgenin birkaç kule öncesinden itibaren sarı bayrak sallanmasını isteyebilir. Geçme yasağı sarı 

bayrağın gösterildiği kulenin hizasından başlar ve yeşil bayrağın gösterildiği kulenin hizasında biter.

Sarı bayrağın ihlali halinde; • Antrenmanda 100 TL para cezası, • Sıralama turlarında ihlalin yapıldığı turun 

silinmesi cezası, • Yarış esnasında 10 (on) saniye zaman cezası verilir. 

c) Sarı-Kırmızı Çizgili Bayrak: Sabit olarak gösterilen bu bayrak, gösterildiği noktanın ilerisinde yağ, su, toz veya 

çakıl gibi etkenlerden dolayı zeminde kayganlık oluştuğunu ve yol tutuşun azaldığını gösterir. Normal şartlarda bu 

bayrak, pist yüzeyinin durumu daha önce normale dönmezse, en az dört tur boyunca sabit olarak gösterilir. Ancak 

bu bayrağın gösterildiği gözetmen kulesinden sonra gelen kulede, yeşil bayrak gösterilmesine gerek yoktur.

Gözetmenler Tarafından Gösterilen Bayraklar -1 

BAYRAKLAR



d) Mavi Bayrak: Bu bayrak, geçilmek üzere olan sürücülere sallanarak gösterilir. Antrenman ve yarışta, 

farklı anlamları vardır: Antrenmanda: Seni geçmek üzere olan daha hızlı sürücüye yol ver. Yarışta: Normalde 

tur yemek üzere olan kartlara gösterilir. Bu bayrağı gören sürücü, yarışın güvenliğini tehlikeye atmayacak 

şekilde kendisine tur bindirecek olan sürücüye en kısa süre içerisinde yol vermelidir. 

e) Beyaz Bayrak: Gösterildiği noktanın ilerisinde çok yavaş seyreden bir aracın varlığını bildirmek için 

kullanılır.

f) Yeşil Bayrak: Pistin açık olduğunu gösteren bu bayrak, sarı bayrağın gösterilmesine neden olan tehlikeli 

bölgeden hemen sonra gelen gözetmen kulesinde, sallanmalıdır. Yarışma direktörünün istemesi durumunda, 

antrenman veya ısınma seanslarının başlangıcında da kullanılabilir.

BAYRAKLAR
Gözetmenler Tarafından Gösterilen Bayraklar -2 

-- Gözetmenler Tarafından Gösterilen Bayraklar --
--Yarışma Direktörünün Talimatıyla Gösterilen Bayraklar--



GÖREVLİLERİN TEMASLARI VE 

OLAYLARI DEĞERLENDİRMESİ

- ZİG-ZAG YAPMAK : Önde giden aracın yarış çizgisinden farklı devamlı şekilde kulvar değiştirmek sureti ile arkadaki aracı bloke etmesi zig-zag

olarak değerlendirilir. Yarış direktörü tarafından gösterilen tabela ve numaraları ile ihtar edilir. Koşulan aynı yarış içerisinde ihtar edildikten sonra aynı 

davranışını sürdüren yarışmacıya önce 5 sn. sonrasında süreklilik göstermesi durumunda 10 sn. ve akabinde ihraç cezaları uygulanır. 

- AYNI SÜRATTEKİ ARAÇLARIN TEMASLARI : Aynı süratlerde giden birden fazla aracın hafif  temasları kasti çarpma olarak nitelendirilmez. 

Ancak bu tür durumlar, arkadaki sürücünün yakın takip sonucu fren noktalarında sebep olabileceği olaylardaki sorumluluğunu yok etmez. 

- KASTİ OLARAK ÜZERİNE DİREKSİYON KIRMA : Yan yana giden iki yarışmacından birinin yolun akışı ile ilgisi olmayan şekilde diğer yarışmacı 

üzerine yaptığı direksiyon kırma hareketleri kasti çarpma olarak değerlendirilir. İlk harekette ihtar verilir. Ancak hareket sonucunda diğer yarışmacı yol 

dışına çıktıysa ve/veya mesafe kaybettiyse 5 (beş) saniye ceza verilir. Eğer diğer yarışmacının kartında hasar oluştuysa veya kart yarışa devam edemez 

şekilde hasar aldıysa 10 (on) saniye ya da Komiserler Kurulu’nun kararıyla ihraç cezası uygulanır. 

- KASTİ ÇARPMA : Önündeki yarışmacıya yapılan kontrolsüz darbeler ve özellikle bu darbelerin spin atma, pozisyon kaybı, yol dışı olma veya mekanik 

bir soruna sebebiyet vermesi kasti çarpma olarak değerlendirilir. Zaman kaybı ve pozisyon kaybı olması halinde 5 (beş) saniye ceza verilir. Hareketin 

tekrarlanması halinde 10 (on) saniye ceza verilir. 10 (on) saniye cezasından sonra hareketin tekrar etmesi halinde verilecek ceza ilgili ayaktan ihraçtır. 

- VİRAJDA YANYANA GELEN ARAÇLARIN TEMASI : İçerideki araç hamlesini doğru pist limitlerinde ve sorunsuz olarak yapmış ise dışarda kalan 

aracın bu aracın üstüne kapanarak yer ve/veya zaman kaybına neden olması 5 (beş) saniye zaman cezasi ile cezalandırılır. Tekrarı 10 (on) saniye zaman 

cezası verilir. Hareketin süreklilik göstermesi durumunda verilecek ceza ilgili ayaktan ihraçtır. 

- VİRAJ İÇİNDE AVANTAJ SAĞLAMA İÇİN YADA YOL DIŞINA ÇIKARTMAK İÇİN VURMAK : Kontrolsüz hamle ve hareketler, zaman kaybına 

neden olmuşsa önce 5 sn. tekrarında 10 sn. zaman cezası uygulanır. Süreklilik arz etmesi halinde ilgili ayaktan ihraç cezası verilir. 



OLAYLARIN GRAFİKLE ANLATIMI



SERBEST – RESMİ ANTRENMANLAR

- Yarışma ek kurallarında aksini belirten haller bulunmadıkça, yarış boyunca geçerli olan tüm pist ve pit alanları 

kuralları, tüm antrenman turları (serbest/resmi antrenman, sıralama turları, ısınma turları vs.) için de geçerlidir; 

yarışma güvenlik önlemleri de aynı biçimde antrenman ve sıralama turları boyunca titizlikle uygulanmalıdır. 

YARIŞ AKIŞ

SIRALAMA TURLARI

- Sıralama turları, tüm kategoriler için birer seans ve 10’ar dakika olarak yapılır. Senior ve Master kategorileri ayrı ayrı 

sıralamaya çıkarlar.

- Sürücüler, kendi kategorileri için programda belirtilen zaman dilimi içinde istedikleri zaman piste girebilirler. Piste 

giriş alanının sonuna çizilen sınır çizgisini geçen her sürücü, her ne olursa olsun piste girmiş sayılır ve tamamladığı 

turların zamanı tutulur.

- Bir sürücünün sıralama zamanı, sıralama turu seansı içinde yaptığı en iyi tur zamandır.Zamanlarda eşitlik yaşanması 

halinde ikinci en iyi zamanlara bakılır. Sıralama turları için piste giren bir sürücünün yardımcılar tarafından itilmesi 

veya sürücüye yardım verilmesi yasaktır.

---GRID---;  - 1nci yarışın grid dizilişi sıralama turları sonucuna göre, 

- 2nci yarışın grid dizilişi, 1nci yarışmanın sonucuna göre, 

- 3ncü yarışın grid dizilişi,1nci ve 2nci yarışın toplamından alınacak puanların toplamına bakılarak 

belirlenen sıralamaya göre yarışmacılar gride yerleştirilir.

-- Her 3 (üç) yarış da ortalama 15 – 22 km üzerinden koşulur. 



START HAZIRLIKLARI VE START: 

- Formasyon turu esnasında start yerini korumak sürücünün kendi sorumluluğundadır ve start görevlisi 

sürücülerin yerlerinin korunamadığı durumlarda ilave bir tur vermek mecburiyetinde değildir. 

-Herhangi bir nedenle formasyon başlangıcındaki yerini kaybeden sürücü, pist üzerinde çizili olan son 

kırmızı çizgiye kadar diğer sürücülere zarar vermeden yerini alabilir. 

- Sürücü kırmızı çizgiden sonra eski yerini almak için çaba gösterirse, sürücünün yarış klasmanında elde 

ettiği dereceye 10 (on) saniye ceza eklenir. 

- Yarışmaların start zamanından 5 dakika önce piste giriş kapısı görevliler tarafından kapatılır ve hiçbir 

kartın piste girmesine izin verilmez ve zamanında piste giremeyen kartlara ilgili ayak için start verilmez. 

- Start görevlisi hazır olduğunda kartlara asgari bir formasyon turu yaptırmak üzere yeşil bayrak sallanır. 

Bu formasyon turu esnasında sürücüler kendi yerlerini korumak zorundadırlar.

- Formasyon turundaki yarışmacılar, start pozisyonlarını koruyarak ve hızlanmadan sabit bir süratte start 

çizgisinden 25 m. öncesinde ve sarı çizgi ile belirtilmiş olan hızlanma çizgisine (accelerationline) kadar 

gelmek zorundadırlar. 

- “start” komutunun verildiği ana kadar start kanallarının terk edilmesi yasaktır. Kanal çizgilerini kısmi 

olarak ihlal etmek 3 sn., komple 4 tekerlek dışarıda olacak şekilde terk etmek 10 sn. zaman cezası ile 

cezalandırılır. 



- Start çizgisinden önce konulmuş olan kırmızı ikaz çizgisine, araçlar 2 hat halinde start pozisyonlarını 

koruyarak ve hızlanmadan gelmek mecburiyetindedirler. Kırmızı çizgiden itibaren start sinyali verilene kadar 

sürücüler herhangi bir şekilde hızlanamazlar.

- Start görevlisi sürücülerin nizami bir şekilde sarı çizgi içerisine girmeleri durumunda startı verir. Startın 

verildiği anda sarı çizginin gerisinde kalan kartlar mevcut ise sinyalle birlikte hızlanabilir ve koridorlarını terk 

edebilirler.

- Kırmızı ışıkların sönmesi veya yeşil bayrağın inmesi ile start verilir.

- Start sırasında kartın bir kısmı (iki tekerleği) start koridorunun dışına çıkarsa 3 (üç) saniye ceza verilir. Kart 

tamamen (4 tekerleği birden) start koridoru dışına çıkarsa 10 (on) saniye ceza verilir.

- Sürücüler, pist dışına çıktıktan sonra yarışa geri dönmek için zorunlu olmadıkça, hiçbir şekilde yarışmanın 

aksi yönünde hareket edemezler.

- Görevliler, yarışma direktörünün kuralları üzerine, pist üstünde ya da tehlikeli bir yerde duran kartın 

emniyetli bir yere çekilmesi için yardımcı olabilirler.

- Yarışmayı tamamlayan araçlar finişten sonra itiraz süresinin sonuna

(neticelerin kesinleşmesine)kadar kapalı parka alınacaklardır.

- Sürücüler araçlarını kapalı park sahasına bıraktıktan sonra bu alanı 

terk edecek ve ekipten hiçkimse izin almadan tekrar içeriye giremeyecektir.

- Kapalı park kurallarının ihlali ihraç ile sonuçlanır.



START ÖNCESİ
ÇİZGİLER

25 mt.



YARIŞMA CEZA TABLOSU





OTOMOBİL SPORLARI TEHLİKELİDİR …
KARTİNG BİLE ! 
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KARTİNG MİLLİ SPORCULARIMIZ



TEŞEKKÜRLER…TESEKKURLER…



SORU - CEVAP

By Zafer ESKI


