
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Track Attack 
1.–2. september 2017 
 
Glavna nagrada: Alfa Romeo Mito 
 
 
Paket za dirkače: 
Vsak udeleženec prejme darilo za dobrodošlico, ki vključuje majico, napitek, 
bon podjetja Denzel, bon za napitke in srečko za svojega spremljevalca ali 
mehanika, s katero lahko zadene udeležbo na dirki 4-Takt za dirkaške 
navdušence. 
 
Organizator: 
Styria Kart Motorsportclub 
 
Način sodelovanja: 
 
Dirke se lahko udeležijo vsi piloti, ki so oddali prijavnico, plačali prijavnino in 
podpisali izjavo o omejitvi odgovornosti. 
Vsak pilot mora biti imetnik dirkaške izkaznice ali licence zveze »Austrian 
Motorsport Federation« (AMF). Udeleženec si lahko priskrbi enodnevno licenco 
ali enodnevno dirkaško izkaznico. 
 
Vsak udeleženec, ki je med kvalifikacijami in po vsaj eni vožnji uvrščen na 
lestvico rezultatov, prejme srečko. 
Vsak zmagovalec uvrstitvene vožnje posameznega razreda prejme 3 dodatne 
srečke, vsak drugouvrščeni po 2 srečki in tretjeuvrščeni 1 dodatno srečko. 
To pomeni, da če zmagate na obeh vožnjah, prejmete skupno 7 srečk!! 
Vse srečke spravimo v boben in žrebamo dobitnike zadetkov v blagu, med 
katerimi en srečnež prejme glavno nagrado – Alfa Romeo Mito. 
 
 



 
 
Pravilnik: 
 
 
Veljajo tehnični pravilniki tekmovanj Bambini Austria Trophy 2017, RMC 
2017 in avstrijskega državnega prvenstva za KZ2 2017, pa tudi mednarodni 
pravilnik CIK. 
Nekatere določbe smo pozneje spremenili, da bi lahko na tekmovanju Track 
Attack sodelovali tudi vsi neprofesionalni vozniki. 
 
Oprema voznika: 
Pri čeladah, kombinezonih, čevljih za karting in rokavicah lahko uporabljate 
staro ali novo homologacijo, ki ustreza prometnim predpisom o tehničnem 
stanju. 
 
Šasija: 
Prosta izbira šasije. Udeleženec ima lahko veljavno ali pretečeno homologacijo 
po pravilniku CIK. Šasija mora izpolnjevati varnostna merila prometne določbe. 
Na dan dirke sme tekmovalec uporabljati samo eno šasijo. 
 
Zavore: 
Prosta izbira zavornih ploščic. Voznik ne sme voziti v dirki, če njegove zavore 
ne delujejo. Vzporedno z zavornim drogovjem mora biti nameščena varnostna 
vrv. 
 
Motor: 
Motorji morajo ustrezati mednarodnim določbam.  
 
Teža: 
Skupna teža karta in voznika mora med trajanjem celotne prireditve ustrezati 
omejitvam. 
Maksimalna teža glede na razred: 
Bambini   105 kg 
Rotax Micro Max  110 kg 
Rotax Mini Max  130 kg 
Rotax Junior  145 kg 
Rotax Senior  165 kg 
Rotax DD2   173 kg 
KZ2    175 kg 
KZ2 over   185 kg 
ICA    165 kg 



 
 
 
Minimalna starost:  
Prireditve se lahko udeležijo vsi vozniki, ki izpolnjujejo zahtevano starostno 
omejitev za izbrani razred v koledarskem letu. 
Bambini   2003–2009 
Rotax Micro Max  2005–2009 
Rotax Mini Max  2004–2007 
Rotax Junior  2002–2005 
Rotax Senior  do 2003 
Rotax DD2   do 2003 
KZ2    do 2002 
KZ2 over   do 2002 
ICA    do 2005 
 
Pnevmatike: 
Udeleženci lahko sami izberejo vrednost tlaka v pnevmatikah. Uporabljati smejo 
samo pnevmatike, ki jih je predpisal organizator. Kupiti in/ali označiti jih smejo 
na dan dirke. 
Dežno dirko določi voditelj tekme, ki dovoli uporabo pnevmatik za dež. 
Pnevmatike ne bodo obdelane z mehčalci ali grelci pnevmatik. 
Bambini   Vega mini 
Rotax Micro Max  Mojo C2 
Rotax Mini Max  Mojo D2 
Rotax Junior  Mojo D2 
Rotax Senior  Mojo D3 
Rotax DD2   Mojo D3 
KZ2    Vega bela 
KZ2 over   Vega bela 
ICA    Vega bela 
 
 
Prijave: 
 
Prijavnina: 
do 22. julija 2017:  150 EUR 
po 23. juliju 2017:  170 EUR 
 
Prijavnice lahko osebno oddate dirkališču Styria Karting ali jih pošljete po 
elektronski pošti na naslov styriakartclub@gmx.at 
 
Prijavnico imate na voljo na naši domači strani:  



www.styriakarting-motorsportclub.at 
 

Časovnica 
 

Petek, 1. 9. 2017 
 
09.00–12.00  prosta vožnja po navodilih za posamezen razred 
13.00–15.30 prosta vožnja po navodilih za posamezen razred 
16.00 začetek treninga za kvalifikacije 
19.10 razgovor z vozniki 
20.00 dirke z izposojenimi karti za dirkaške navdušence 
 spremljevalec in mehanik) 
 Dodeljenih je 15 mest. Po ena srečka na spremljevalca ali 
 mehanika pilota dirke 
 Prvi trije tekmovalci prejmejo pokale in po en bon za obrok v 
 naši restavraciji Styria Karting 
 1. vrednost 100.-, 2. vrednost 75.-, 3. vrednost 25.- 
21.00  slovesnost zmagovalcev 
 
Zaključek pogostitev z jedmi z žara na vrtu restavracije 
 
 
 
 

Sobota, 2. 9. 2017 
 
09.00-11.00 ogrevanje 
12.30 pričetek dirke 
18.00 predviden konec  
19.00 podelitev pokalov zmagovalcem prvih treh razredov 
3 dodatne srečke za vsakega zmagovalca vožnje 
Na koncu veliko žrebanje nagrad v blagu in podelitev glavne nagrade Alfa 
Mito!!  
Zaključek: dirkaška zabava  
 


