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2019 North Cyprus ROK Cup Karting Şampiyonası Kurallar Kitabı 
 
 
1.  2019 North Cyprus ROK Cup Karting 
Şampiyonası      
İşbu Kurallar Kitabında belirtilen şekilde, 
2019 North Cyprus ROK Cup Karting 
Şampiyonasına dahil yarışmalardan aldığı 
puanlarlarla kategorilerinde sezon sonunda en 
yüksek puana sahip sürücüler  
 
North Cyprus Mini-ROK Kategori Şampiyonu 
North Cyprus Junior-ROK Kategori Şampiyonu 
North Cyprus Senior-ROK Kategori Şampiyonu 
North Cyprus Master-ROK Kategori Şampiyonu 
North Cyprus Shifter Kategori Şampiyonu 
 
ilan edilirler. 
 
1.1  ROK Cup Ulusal Karting Talimatı 
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (North Cyprus Karting 
Club / NCKC) ,  ROK Cup Karting Şampiyonası  için 
OTK / Vortex (İtalya) firmalarından verilen yetkiye 
dayalı olarak düzenlediği North Cyprus ROK Cup 
Karting Şampiyonasının idari ve teknik kurallarını 
belirlemek için  işbu talimat ve bu talimata ek olarak 
çıkarılacak bültenleri,  yönetmenlikleri ve ek 
yönetmenlikleri yayınlar. 
 
1.2 Ulusal Karting Talimatı ile ilgili değişiklikler 
ve talimatın uygulanması 
Bu talimat şartları organizatörler tarafından aynen 
uygulanacaktır. İşbu talimat şartları üzerinde 
değişiklik, yorum veya açıklama sadece Kuzey 
Kıbrıs Karting Derneği İdari Kurulu tarafından yapılır. 
Bu talimat maddelerinin yorumu ile talimat 
kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak 
ve yetkisi, yarışmalar sırasında, Komiserler 
Kurulu’na aittir. Bu Kurallar Kitabında 
tanımlanmayan bir durumun değerlendirilebilmesi 
için sırasıyla TOSFED 2019 Karting Kurallar Kitabı 
ve güncel CIK-FIA Sporting and Technical 
Regulations direktiflerini kullanılabilir. 
 
1.3 Sorumluluk 
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, Sportif Direktörlük, 
Komiserler  ve Karting Yarışlarının 
Organizasyonunda yer alan üçüncü kişiler;  ROK 
Cup Ulusal Karting Talimatında yer alan kurallar 
çerçevesinde organize edilen ve güvenlik tedbirinin 
alınmış olması koşulu ile yarışmalardan önce, 
yarışmalar sırasında ve yarışmalardan sonra 
meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde 
gerek yarışmacılar, görevliler gerekse seyirciler 
yönünden, ölüm, yaralanma, zarar veya 
sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi açıdan hiç bir 
şekilde sorumlu tutulamazlar. 

 
Yarışmacı ve sürücüler yarışmaya kayıt yaptırmakla, bu 
talimat ve ilgili diğer tüm kuralları okumuş, anlamış ve 
uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar. 
 
 
2. ORGANİZASYON 
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (North Cyprus Karting Club - 
NCKC)  Rok Cup Karting Şampiyonası düzenleme yetkisini 
kullanarak  
 Organizatör görevini üstlenir veya bu göreve uygun 3. 

Şahıs ve/veya kurumu atar, 
 Şampiyona Yarış Takvimini ve kullanılacak tesis ve 

pistleri  belirler 
 Yarışların Sportif Direktörlüğünü üstlenir veya bu görevi 

yerine getirebilecek Kurumu görevlendirilir. 
 
3 YARIŞ KATEGORİLERİ ve KURALLARI 
● North Cyprus ROK Cup Karting Şampiyonası Mini-ROK, 
Junior-ROK, Senior-ROK, Master-ROK ve Shifter kategori 
olmak üzere beş grupta koşulur. 
 
 
3.1 Tüm kategoriler için geçerli genel kurallar 
● Şase : Tüm kategorileriler için CIK-FIA onaylı, modifiye 
yapılmamış şaseler kullanılabilir. Kazaya uğramış, kırık, 
mekanik olarak güvenli görülmeyen, tehlike arz eden 
şaseler ve veya aksamlarının (tamponlar, koltuk, dümen 
vs) yarışa dahil edilebilmesinde son karar teknik kontrol 
görevlisi ve komiserler kuruluna aittir. 
 
● Ağırlıklar 
Kategoriler için belirtilen ağırlıklar asgaridir, toleransı 
yoktur. Kilo tamamlamak için kullanılacak ağırlıklar katı 
bloklar olacak, her biri şase ve/veya koltuğa çapı en az 6 
mm olan 2 adet vida  ile ve alet kullanmadan 
sökülemeyecek şekilde monte edilecektir.  
 
● Yakıt 
Kullanılacak yakıt Kıbrıs genelinde ticari olarak satılan 
benzindir. Kullanılacak olan yakıta CIK Homologeli 2 
zamanli yağ (two stroke oil) haricinde kimyasal  katkı 
eklemek yasaktır. 
 
● Yarış Lastikleri 
Her kategori için yarış yönetmenliğinde belirtilecek yarış 
lastiklerinin kullanılması zorunludur.  Lastik tedarikinde bir 
sorun olduğu takdirde Organizatör kararı ile lastik markası 
değişebilir.  Lastik yüzeyine kimyasal madde sürülmesi 
yasaktır. 
 
● Telsiz haberleşme 
Yarışma sırasında sürücü ile her türlü telsiz 
haberleşme yasaktır. 
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● Veri alış verişi (telemetry) 
Yarışma sırasında kart ile her türlü telsiz veri alış 
verişi yasaktır. 
 
● Yarışma öncesi ve yarışma esnasında herhangi 
bir tip lastik ısıtıcısı kullanılamaz. 
 
● Devir sayaçları, ısı göstergeleri ve kronometreler, 
mini kameralar, güvenliği tehdit etmedikleri ve aracın 
herhangi bir ünitesine tesir etmedikleri müddetçe 
kullanılabilirler. 
 
● Arka Tampon:  Tüm kategorilerde CIK-FIA onaylı 
plastik arka tampon takılması zorunludur.  
 
● Zincir / Çark Kapağı:  
Tüm kategorilerde zinciri,  ön ve arka dişliyi üstten 
ve yanlardan tamamen   kaplayacak bir koruyucu 
kapak kullanılması zorunludur.  
 
3.2  Mini ROK Kategori 
● Yaş sınırı : 7 ile 12 yaş arasıdır (2007 – 2012 arası 
doğmuş sürücüler) 
Yarışacakları sezonun herhangi bir tarihinde 7. 
yaşlarından gün almış veya alacak sürücüler, 12. 
yaşlarını doldurdukları sezonun sonuna kadar Mini 
Kategoride yarışabilirler. Bu yaş sınırları dışında 
kalan yarışmacıların Mini kategorisine katılımları, 
tecrübe ve fiziksel yapı gibi unsurlar çerçevesinde  
Organizatör yetkilileri ve/veya Sportif Direktörlük 
tarafından değerlendirilecektir. 
 
● Ağırlık 
Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 110 
kg. 
 
● Jantlar 
Ön jant genişliği : Azami 120 mm. 
Arka jant genişliği : Azami 150 mm. 
 
● Lastikler 
Bridgestone YJL (slick) 
Ön : 10x4.00-5 
Arka : 11x5.00-5 
Yağmurda da aynı lastikler kullanılacaktır. 
 
● Motor 
- Vortex Mini ROK Motor; üretici firmanın yayınlamış 
olduğu homologasyon dökümanında  belirtilen tüm 
teknik detaylara tamamen uyumlu olarak 
kullanılacaktır (EK 4)  
 
. 
● Şase: mini kategorisinde şaseler ACI onaylı 
olmalıdır:  
Ölçüler :                                               

Azami genişlik : 120 cm – lastiklerin veya jantların dış 
yüzeyi arasındaki mesafe (hangisi daha fazlaysa) 
 
Şase boru çapı : 28 mm 
● Arka Aks:  sadece 
- 30mm – içi boş,  veya  
- 25mm – içi dolu  tip aks kullanılabilir. 
 
● Fren sistemi mekanik veya hidrolik olabilir. 
Hidrolik fren sisteminde pedal ve pompa/pompalar 
arasındaki bağlantı çift olmalıdır. Mekanik fren 
sisteminde ise fren teli çift olmalıdır. 
Mini Kategorisinde hiçbir şekilde ön-fren sistemi 
kullanılamaz. 
Fren kaliper ve balataları şase boyutları içerisine monte 
edilmiş ek hava yönlendirici ile soğutulabilir. 
 
● Çalıştırma Ünitesi (Starter): original akülü TAG sistemi 
çalışır durumda olmalıdır. Mini kategoride mutlak sürette 
ateşlemeyi keserek motoru durduran faal bir STOP 
düğmesi olamalıdır. 
 
 
3.3 Junior ROK Kategori : 
 
● Yaş sınırı : 13 ile 16 yaş arasıdır (2003 – 2006 arası 
doğmuş sürücüler) 
 
Yarışacakları sezonun herhangi bir tarihinde 13. 
yaşlarından gün almış veya alacak sürücüler, 16. 
yaşlarını doldurdukları sezonun sonuna kadar Junior ROK 
Kategoride yarışabilirler. Bu yaş sınırları dışında kalan 
yarışmacıların JuniorROK kategorisine katılımları, tecrübe 
ve fiziksel yapı gibi unsurlar çerçevesinde  Organizatör 
yetkilileri ve/veya Sportif Direktörlük tarafından 
değerlendirilecektir. 
 
● Ağırlık 
Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 145 kg. 
 
● Jantlar 
Ön jant genişliği : Azami 135 mm. 
Arka jant genişliği : Azami 210 mm. 
 
● Lastikler 
Bridgestone YLR-ROK (slick) 
Ön : 10x4.50-5 
Arka : 11x7.10-5 
Yağmurda da aynı lastikler kullanılacaktır. 
 
● Motor 
- Vortex Junior-ROK Motor; üretici firmanın yayınlamış 
olduğu homologasyon dökümanında  belirtilen tüm teknik 
detaylara tamamen uyumlu olarak kullanılacaktır (EK 5)  
 
● Şase: Junior ROK kategorisinde şaseler CIK-FIA onaylı 
olmalıdır: Ölçüler 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2019 North Cyprus ROK Cup Karting Şampiyonası Kurallar Kitabı  (rev 1  -  22.05.2019)      3 

 
Azami genişlik : 140 cm – lastiklerin veya jantların 
dış yüzeyi arasındaki mesafe (hangisi daha 
fazlaysa) 
 
● Arka Aks:  sadece 
- 50mm – içi boş   tip aks kullanılabilir. 
 
● Fren sistemi hidrolik olmak zorundadır. 
Fren sisteminde pedal ve pompa/pompalar 
arasındaki bağlantı çift olmalıdır – bağlantıların en 
az biri çubuk demir olmalıdır. 
  
JuniorROK Kategorisinde hiçbir şekilde ön-fren 
sistemi kullanılamaz. 
 
Fren kaliper ve balataları şase boyutları içerisine 
monte edilmiş ek hava yönlendirici ile soğutulabilir 
 
● Su Soğutma Sistemi:  
- Motoru soğutma amaçlı bir veya iki adet radyatör 
kullanılabilir.  
- Radyatör(ler) hiç bir şekilde yan tampondan 
dışarıya taşmayacak, yerden azami yükseklik 50cm 
geçmeyecek şekilde, sağlam ve tehlike 
yaratmayacak bir şekilde monte edilmelidir. 
 
 
3.4 Senior ROK Kategori 
 
● Yaş sınırı : 15 yaş ve yukarısıdır. 
Yarışacakları sezonun herhangi bir tarihinde 15. 
yaşlarından gün almış veya alacak sürücüler Senior 
ROK Kategoride yarışabilirler. Üst yaş sınırı yoktur. 
Bu yaş sınırları dışında kalan yarışmacıların Senior 
ROK kategorisine katılımları, tecrübe ve fiziksel yapı 
gibi unsurlar çerçevesinde  Organizatör yetkilileri 
ve/veya Sportif Direktörlük tarafından 
değerlendirilecektir. 
 
● Ağırlık 
Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 160 
kg 
 
● Lastikler 
Bridgestone YLR-ROK (slick) 
Ön : 10x4.50-5 
Arka : 11x7.10-5 
Yağmurda da aynı lastikler kullanılacaktır. 
 
● Motor 
- Vortex ROK-GP Motor; üretici firmanın yayınlamış 
olduğu homologasyon dökümanında  belirtilen tüm 
teknik detaylara tamamen uyumlu olarak 
kullanılacaktır (EK 6)  
 

● Şase: Senior ROK kategorisinde şaseler CIK-FIA onaylı 
olmalıdır: Ölçüler 
 
Azami genişlik : 140 cm – lastiklerin veya jantların dış 
yüzeyi arasındaki mesafe (hangisi daha fazlaysa) 
 
● Arka Aks:  sadece 
- 50mm – içi boş   tip aks kullanılabilir. 
 
● Fren sistemi hidrolik olmak zorundadır. 
Fren sisteminde pedal ve pompa/pompalar 
arasındaki bağlantı çift olmalıdır – bağlantıların en az biri 
çubuk demir olmalıdır. 
  
SeniorROK Kategorisinde hiçbir şekilde ön-fren sistemi 
kullanılamaz. 
 
Fren kaliper ve balataları şase boyutları içerisine monte 
edilmiş ek hava yönlendirici ile soğutulabilir 
 
 
● Su Soğutma Sistemi:  
- Motoru soğutma amaçlı bir veya iki adet radyatör 
kullanılabilir.  
- Radyatör(ler) hiç bir şekilde yan tampondan dışarıya 
taşmayacak, yerden azami yükseklik 50cm geçmeyecek 
şekilde, sağlam ve tehlike yaratmayacak bir şekilde monte 
edilmelidir. 
 
 
3.5 Master-ROK  (ExpertROK) Kategori 
 
● Yaş sınırı : 30 yaş ve yukarısıdır. 
Yarışacakları sezonun herhangi bir tarihinde 30. 
yaşlarından gün almış veya alacak sürücüler Master-ROK 
Kategoride yarışabilirler. Üst yaş sınırı yoktur.  
Bu yaş sınırları dışında kalan yarışmacıların Master 
kategorisine katılımları, tecrübe ve fiziksel yapı gibi 
unsurlar çerçevesinde  Organizatör yetkilileri ve/veya 
Sportif Direktörlük tarafından değerlendirilecektir. 
 
 
● Ağırlık 
Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 160 kg. 
 
● Lastikler 
Bridgestone YLR-ROK (slick) 
Ön : 10x4.50-5 
Arka : 11x7.10-5 
Yağmurda da aynı lastikler kullanılacaktır. 
 
● Motor 
- VortexROK-GP veya  ROK-Senior Motor; üretici firmanın 
yayınlamış olduğu homologasyon dökümanında  belirtilen 
tüm teknik detaylara tamamen uyumlu olarak kullanılacaktır 
(EK 6)  
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● Şase: Master kategorisinde şaseler CIK-FIA onaylı 
olmalıdır: Ölçüler 
 
Azami genişlik : 140 cm – lastiklerin veya jantların 
dış yüzeyi arasındaki mesafe (hangisi daha 
fazlaysa) 
 
● Arka Aks:  sadece 
- 50mm – içi boş   tip aks kullanılabilir. 
 
● Fren sistemi hidrolik olmak zorundadır. 
Fren sisteminde pedal ve pompa/pompalar 
arasındaki bağlantı çift olmalıdır – bağlantıların en 
az biri çubuk demir olmalıdır. 
  
Fren kaliper ve balataları şase boyutları içerisine 
monte edilmiş ek hava yönlendirici ile soğutulabilir 
 
 
● Su Soğutma Sistemi:  
- Motoru soğutma amaçlı bir veya iki adet radyatör 
kullanılabilir.  
- Radyatör(ler) hiç bir şekilde yan tampondan 
dışarıya taşmayacak, yerden azami yükseklik 50cm 
geçmeyecek şekilde, sağlam ve tehlike 
yaratmayacak bir şekilde monte edilmelidir. 
 
 
3.6  Shifter  Kategori 
 
● Yaş sınırı : 18 yaş ve yukarısıdır. 
Yarışacakları sezonun herhangi bir tarihinde 18. 
yaşlarından gün almış veya alacak sürücüler Shifter 
Kategoride yarışabilirler. Üst yaş sınırı yoktur.  
Bu yaş sınırları dışında kalan yarışmacıların Master 
kategorisine katılımları, tecrübe ve fiziksel yapı gibi 
unsurlar çerçevesinde  Organizatör yetkilileri 
ve/veya Sportif Direktörlük tarafından 
değerlendirilecektir. 
 
 
● Ağırlık 
Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 170 
kg. 
 
● Lastikler 
Bridgestone YLR-ROK (slick) 
Ön : 10x4.50-5 
Arka : 11x7.10-5 
Yağmurda da aynı lastikler kullanılacaktır. 
 
● Motor 
- Karting için üretilmiş azami 125cc hacimli ve 
mekanik şanzıman ve vitez kolu ile çalışan tüm 
motorlar, üretici firmanın homologasyon ve teknik 
detaylarına uygun olmak kaydıyla kullanılabilir. 
 

● Şase: Shifter kategorisinde şaseler CIK-FIA onaylı 
olmalıdır: Ölçüler 
 
Azami genişlik : 140 cm – lastiklerin veya jantların dış 
yüzeyi arasındaki mesafe (hangisi daha fazlaysa) 
 
● Arka Aks:  sadece 
- 50mm – içi boş   tip aks kullanılabilir. 
 
● Fren sistemi hidrolik olmak zorundadır. 
Fren sisteminde pedal ve pompa/pompalar 
arasındaki bağlantı çift olmalıdır – bağlantıların en az biri 
çubuk demir olmalıdır.  
Fren sistemi akra aks 1 adet – ön bacaklar (stub-axle) birer 
adet olmak üzere toplam 3 adet fren diski ve caliper 
mekanizması içermek zorundadır. 
  
Fren kaliper ve balataları şase boyutları içerisine monte 
edilmiş ek hava yönlendirici ile soğutulabilir 
 
● Su Soğutma Sistemi:  
- Motoru soğutma amaçlı bir veya iki adet radyatör 
kullanılabilir.  
- Radyatör(ler) hiç bir şekilde yan tampondan dışarıya 
taşmayacak, yerden azami yükseklik 50cm geçmeyecek, 
sağlam ve tehlike yaratmayacak bir şekilde monte 
edilmelidir. 
 
3.7 Yarışmalara katılabilir yarışmacı ve sürücüler 
 
● Yarışmalara katılabilmek için güncel (2019)  Kuzey Kıbrıs 
Karting Derneği sürücü ve yarışnmacı lisansı veya FIA 
üyesi bir motorspor federasyonundan karting sürücü ve 
yarışmacı lisansı sahibi olmak mecburidir.  
 
● Tüm yarışmacıların 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup 
Şampiyona kaydı yaptırması gereklidir.  
 
3.8  Sürücü  Güvenliği 
Sürücünün giymesi gerekli donanım: 
 
- Elleri tamamen örten bir çift eldiven. 
- Kumaş tulumların  CIK-FIA  veya SFI homologasyonlu 
olaması ve numarası belirgin bir şekilde gözükmesi 
gereklidir.  
- Botlar ayak bileklerini örtmeli ve korumalıdır. 
- 16 Yaş altı tüm pilotların boyunluk takması zorunludur. 
- Kask (Helmet): EK3  de verilen  
helmet standartlarına uygun bir helmet. 
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4- YARIŞ FORMATI, PUANTAJ ve KLASMAN 
Kuzey Kıbrıs ROK Cup 2019 Karting Şampiyonası 6 
Ayak olarak yapılacak ve yarışcılar elde ettikleri en 
iyi 5 ayağın toplam puanlarını şampiyona genel 
klasman toplamında kullanabilecektir.  
 
Yarışmaya çıkan her sürücü aşağıda belirtilen kural 
ve uygulamalar doğrultusunda ilgili puantaj tablosu 
üzerinden puan alır. 
 
4.1 Yarış Formatı 
Şampiyonaya dahil her ayakta sırayla  

- Sıralama (Seeding) 
- 1. Yarış  
- 2. Yarış      
koşulur.  

Tamamlanan her yarışın bitiriş sırası bir sonraki 
ayağın start diziliş sırasını belirler. 

 
4.2 Yarışma ayakları için klasman 
a) Her yarış için  belirlenen tur adedini ilk önce 
tamamlayan sürücü koşulan yarışın birincisi ilan 
edilir.  
Klasmana girebilmek için, yarışmaya katılan 
yarışmacıların gride dizilmiş olmaları ve formasyon 
turuna başlamış olması gerekmektedir.  
 
b) Birinci sürücü toplam turu bitirdiğinde, arkadan 
gelenler, yaptıkları tur adedi ve finişten geçiş 
sırasına göre klasmanda sıralanır. 
 
c) Koşulan her yarış EK 1’de belirtilen puan 
tablosuna uygun olarak puan kazandırır.    
 
d) Koşulan yarışı tamamlayamayan bir sürücü, 
toplam tur sayısının %75 ve fazlasını 
tamamlamışsa, yaptığı tur sayısına göre klasmana 
girer. Yarışı birden fazla sürücü 
tamamlayamamışsa, yaptıkları tur sayısı ve tur içi 
mesafeye göre değerlendirilirler.  
Birden fazla sürücünün karışmış olduğu bir kaza 
sonucu yarış dışı kalan sürücüler yarışa devam 
edemedikleri takdirde aynı noktada yarış dışı kalmış 
sayılırlar ve kaza noktasından önce start çizgisinden 
geçiş sırasına göre pozisyon alırlar. 
 
e)  Yarışma direktör kararıyla durdurulduğu ve 
devam ettirilemediği takdirde lider durumdaki sürücü 
toplam tur sayısının %75'’ni bitirmiş ise yarışma 
tamamlanmış sayılır ve şampiyonaya tam puan 
verir.  %75’i tamamlanmadan durdurulan ve devam 
ettirilemeyen yarışlarda ise, şampiyona için 
puanların yarısı verilir. 
 
 
 

4.3 Gün Sonu Klasmanı 
Her kategori için yapılan iki yarışın toplamında en fazla 
puan alan sürücü birinci ilan edilir. Diğer sürücüler de, 
aldıkları toplam puana göre sıralanırlar. Toplam puanlarda 
eşitlik olması durumunda, o hafta sonu  yapılan 1. ve 2. 
Ayak Yarışlar genelinde daha hızlı yarış tur zamanını 
gerçekleştiren sürücü üst sırada yer alır. 
 
4.4 Sezon Sonu Şampiyona Genel Klasman Sıralaması 
Sezon boyunca yapılan yarışlardan, aşağıdaki kriterler 
bazında kategorisinde en yüksek sayıda puan toplayan 
sürücü o kategorinin şampiyonu olur. Diğer sürücüler 
topladıkları puanlara göre genel klasmanda dereceye 
girerler. 
 

a) Yarışmacılar  şampiyonaya dahil  6 ayaktan sadece 5 
ayağın puanlarını genel klasman toplamında 
kullanabilirler. 

b) Herhangi bir ayağın tümünden veya bir yarışından 
komiserler kararıyla diskalife edilmiş bir yarışcı bu ayağı 
puan toplamından çıkaramaz. 

c) Puan toplamından çıkarılan bir ayağın tüm dereceleri 
(seeding, 1.yarış. 2.yarış, best-time) toplamdan ve 
değerlendirmeden çıkarılır. 

d)  Sezon Sonu, en iyi 5 ayakta toplam puanları eşit olan 
yarışmacılar arasında sıralama aşağıdaki kriterlere göre 
yapılır (sırasıyla) 
- gün sonu dereceleri kıyaslaması 
- seeding dereceleri kıyaslaması 
- yarış içi best-time sayısı (günün en iyi zamanı) 
- noter huzurunda kurra çekilişi  
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5-  YARIŞ KAYITLARI 
Yarışmalara katılmak isteyen, ve katılıma hakkı olan, 
yarışcılar en geç yarışma öncesi Cumartesi günü 
(veya Cumartesi yapılacak yarışlarda Cuma günü) 
saat 16.00‘a kadar yarışma sekretaryasına 
kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Kayıtlar sekreterliğe 
şahsen veya SMS/elektronik mesaj olarak yapılabilir.  
Bu tarihten ve saatten  sonra yapılacak kayıt 
müracaatları hiçbir şekilde kabul edilmez. 
 
5.1 Kayıt ücreti 
Kuzey Kıbrıs ROK Cup 2019 Karting Şampiyonası 
için  yarış kayıt ücreti kategorılere göre:  
 
MiniROK  150 TL 
Diğer kategoriler: 200TL  olarak belirlenmiştir. 
 
Kayıt ücreti yarış kaydı ile birlikte ödenmelidir. 
 
Kayıt ücretini ödememiş olan yarışcılara start 
kesinlikle verilmeyecektir. 
 
 
6-  Sponsorluk ve Reklâmlar 
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği  tüm şampiyonaya 
ve/veya yarış bazında sponsor alma ve yarışları 
ve/veya şampiyonayı sponsor şahıs/firma/şirket’in 
ticari adıyla isimlendirme hakkına sahiptir. 
Tüm şampiyona ve/veya yarış bazında yarışcılardan 
kartları üzerinde reklam amaçlı bazı stikerleri 
yapıştırmalarını taleb etme hakkına sahiptir.  
Tüm yarışcılar gerekli stikerleri kartlarının belirtilen 
noktalarına yarış öncesi yapıştırmak zorundadırlar. 
Dernek bu zorunluluğu yerine getirmeyen kartlara 
para cezası kesme veya start vermeme hakkına 
sahiptir. 
 
7-   GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
● Kart Güvenliği 
Kartların yarışmaya katılmalarına ancak Yarış 
Direktörlüğü veya Teknik Kontroler denetimiyle  
güvenlik kurallarına uygun olduğu hallerde izin 
verilir. Kartların bakımı, tamamen Kurallar göz 
önüne alınarak, sürücüsüne ve diğer yarışmacılara 
bir tehlike arz etmeyecek şekilde yapılmalıdır. 
Güvenlik kurallarına uymayan araçlar yarışmalara 
katılamazlar. 
 
 
8- Organizasyonla ilgili kurallar 
● Organizatör  yarış  tarihinden 7 gün önce yarışın 
yapılacağı pisti ve pist düzenini  hazırlayacaktır. 
 
● ROK Cup Karting Şampiyonasına dahil her 
yarışma gününde MiniROK, JuniorROK, SeniorROK, 

MasterROK, Shifter kategorilerinde belirtilen mesafelere 
uygun  yarış yapılacaktır. 
 
Bu yarışların her biri; 
Mini kategoride 13-15 km, 
Junior kategoride 16-19  km, 
Senior ve Master ve Shifter kategoride 20-22 km 
uzunluğunda olacaktır.  
Tur sayısı pistin uzunluğuna göre hesaplanacak ve söz 
konusu mesafenin tamamlandığı ilk turun sonunda yarış 
sona erecektir. 
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9- YARIŞMA KURALLARI VE YARIŞMANIN AKIŞI 
 
9.1 Start sıralaması ve yarışma numaraları: 
Kart numaraları, her kategorideki yarışmacıların bir 
evvelki sezondaki puan durumuna göre, yeni iştirak 
edecek yarışmacılara ise boştaki numaralardan 
sırayla uygun olarak verilir. 
Yarışmacılara verilen bu numaralar bütün sezon 
boyunca geçerli olacaktır. Numaralar kartların ön ve 
arkaları ile yan tamponların tekerleğe yakın olan 
kısmına ve CIK-FIA hükümlerine uygun biçimde 
takılacaktır.  
Go-Kart numaralarının zemin renkleri: Plakalar, tüm 
kategoriler için sarı zemin üzerine siyah numaralarla 
olacak ve teknik kontrolden önce öne, arkaya ve 
yana konacaktır. 
Numara levhalarının üzerinde varsa sadece 
organizatörün sağlayacağı reklâmlar yer alabilir. 
Bu reklâmların yüksekliği 5 cm.yi geçemez ve 
levhanın alt bölümünde yer alırlar.  
 
9.2 Zaman tutulması: 
Zaman elektronik tur sayıcıları ile tutulacaktır. 
Herhangi bir arıza halinde gözetmenler tarafından 
zaman tutulacak ve turlar sayılacaktır. 
 
9.3   Bayraklar 
 
Kırmızı bayrak 
Sadece Yarışma Direktörü kullanabilir. Yarışmanın 
durdurulduğu anlamındadır.  
 
Tamamen yavaşlayarak Start çizgisine veya pitlere 
doğru çok dikkatli olarak  ilerleyiniz. (Her an 
durabilecek şekilde ilerleyiniz) 
 
Siyah – beyaz Damalı bayrak 
Yarışma sonu. Yarışmanın tamamen bittiğini gösterir 
 
 Siyah Bayrak  
Komiserler Kurulu’ nun karari üzerine, Direktör 
talimatı ile, yarisma numarasi ile birlikte, start 
düzlügündeki gözetmen kulesinden hareketsiz 
olarak (sallanmadan) gösterilir. Ilgili yarismacinin, 
yaristan ihraç edildigini gösteren bu bayragi gören 
sürücü, bu tabelayi gördükten sonra pit alanina 
girmek ve yarismayi bırakmak zorundadir.  
 
En fazla 2 tur içinde pite girmeyen sürücü Spor 
Komiserleri tarafindan rapor edilir ve ilgili 
yarışmacıya para cezası veya lisans iptaline kadar 
varan cezalar uygulanabilir.  
    
 

Turuncu daire bulunan Siyah Bayrak 
Direktör kurallari ile yarisma numarasi ile birlikte start 
düzlügündeki gözetmen kulesinden hareketsiz olarak 
(sallanmadan) gösterilir. Teknik ariza nedeni ile pit alanina 
çağırma anlamına gelir. Sürücü bu bayragi gördükten en 
geç 2 tur sonra pite girmek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde, Komiserler Kurulu tarafindan ihraca kadar varan 
cezalar verilebilir.  
 
Sürücü tamirattan sonra teknik kontrol sorumlusunun 
onayi ile yarisa devam edebilir.  
 
Sarı Bayrak  
Sürücülere tehlike oldugunu gösteren bu bayrak, aşağıdaki 
anlamları içerir: 
 

 Pisti kısmen veya tamamen bloke eden bir tehlike 
var ya da pistin üstünde veya kenarında görev 
yapan gözetmenler var.  

 Hızını ciddi oranda düşür,  kesinlikle geçis yapma 
ve yön değiştirmeye hazır ol.  

Sari bayraklar, tehlikenin olduğu bölgeden hemen önceki 
gözetmen kulesinden sallanmalidir. Ancak bazi durumlarda 
Yarışma Direktörü, tehlikenin oldugu bölgenin birkaç kule 
öncesinden itibaren sarı bayrak sallanmasini isteyebilir.  
 
Geçme yasağı sarı bayrağın gösterildiği kulenin hizasindan 
başlar ve yeşil bayrağın gösterildigi kulenin hizasinda biter.  
 
Yeşil bayrak 
Tehlikenin sona erdiğini gösterir. Her sarı bayrak 
gösterildiğinde bir sonra ki kulede yeşil  gösterilmelidir. 
Isınma turları veya deneme turlarının startını vermek 
içinde direktör talimatı ile gösterilebilir. 
 
Mavi Bayrak: Bu bayrak, geçilmek üzere olan sürücülere 
sallanarak gösterilir.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.  
 
Siyah-Beyaz Diyagonal Bayrak ve Numara 
Direktör kurallari ile yarisma numarasi ile birlikte start 
düzlügündeki gözetmen kulesinden hareketsiz olarak 
(sallanmadan) en fazla 2 (Iki) tur boyunca gösterilir.  
Sürüş kuralları ihlali, Sportmenlige aykiri, tehlikeli veya 
kontrolsüz sürüş hareketlerinden dolayi gösterilen bu 
bayrak,  ilgili sürücünün uyarılması ve aynı zamanda   
 Komiserler Kurulu tarafindan ilgili sürücünün incelendiği 
anlamına gelir.  Bu bayrağın gösterildiği sürücü yarış 
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sonrası hemen komiserleri görmesi ve bayrağın 
sebebini ve varsa cesasını öğrenmesi gerekir. 
 
Sarı ve Mavi  Bayrak – Birlikte Sallanan  
Yarış startının verilmediği anlamına gelir.  
Formasyon turu sonunda start çizgisine düzenli 
girilmemesi halinde start hakemi yeşil bayrağı 
sallamaz (yarış başlamaz) ve   Direktör talimatıyla 
tüm bayrak hakemleri Sarı ve Mavi bayrakları 
birlikte sallar. Pilotlar pozisyonlarını alıp formasyon 
turunu tamamlar ve start almak için tekrar start 
çizgisine ilerlerler. 
 
9.4 Brifing 
Görevliler ile brifing yarışma direktörü tarafından 
yapılır. 
Komiserler Kurulu da davet edilir. Gözcü, Gözetmen, 
Güvenlik Sorumlusu, Teknik Kontrol görevlileri, 
yarışma doktoru, yarışmacılarla ilişkiler sorumlusu 
ve pit alanı sorumlularının da katılmaları gerekir. 
Yarışma hakkında kısaca bilgi verilip, ilk yardım ve 
acil yardım konusunda gerekli teknik bilgiler de 
verilmelidir. 
 
Yarışmacılar ile brifing; Bütün sürücüler için mecburi 
olup Yarışma Direktörü tarafından yapılacaktır. 
Yoklama sonucu brifingde bulunmayan sürücülere 
para cezaları  uygulanacak veya Komiserler Kurulu 
kararına göre start verilmeyecektir. 
 
9.5  Pit Alanı ve Tamirat 
● Pit alanının başlama ve bitiş çizgileri açık bir 
şekilde işaretlenmiş olmalı ve bilgilendirme 
esnasında sürücülere hatırlatılmalıdır. 
● Pit alanını sınırlayan bu çizgilerin dışında 
yarışmacıların izin verilen yardımların dışında 
yardım almaları yarıştan ihraç nedenidir. 
● Pit alanı içindeki emniyet şeridinin dışında kartın 
kullanılması, emniyet şeridini geçmeden teknik 
yardım  alınması ve emniyet şeridinin işgal edilmesi 
yasaktır. 
Bu kurala uyulmaması Komiserler Kurulu takdirinde 
para cezasını gerektirir. 
● Pit alanında mobilet, motosiklet vs. kullanmak 
yasaktır. 
● Pit alanına yarışmacı başına toplam iki  
yardımcının girmesine izin verilir. 
● Mini kategori sürücüleri haricinde 12 yaşın 
altındaki çocuklar pit sahasına giremezler. 
● Pit sahasında sigara içilmesi yasaktır. Bu 
durumların ihlalinde komiserlerin vereceği para 
cezaları uygulanır. 
● Mekaniker ve refakatçilerin davranışlarından 

yarışmacılar sorumludurlar. Pit Alanı ihlalleri  para cezaları  
uygulanacak veya Komiserler Kurulu kararına göre start 
verilmeyecektir. 
 
 
9.6  İdari ve teknik kontrol 
Yarışmacılar araçlarının teknik kontrolünü yarışma 
yönetmeliğinin program bölümünde belirtilen yer ve 
zamanda yaptırmakla yükümlüdürler. 
Komiserler Kurulu’nca geçerli kabul edilmeyen 
sebeplerle teknik kontrole geç getirilen kartlar 
yarışmaya alınmazlar. 
 
● Bir adet kategoriye uygun motor ve bir adet yedek motor 
● Bir adet kategoriye uygun şase  
● Bir set kategorıye uygun  kuru zemin lastiği 
Bu malzemelerin dışında deklare edilmemiş malzeme 
kullanılması yasaktır. 
Yarışma esnasında hasar gören bir ön ve/veya bir 
arka lastik yarışma direktörünü veya yardımcısını 
bilgilendirmek suretiyle ve onay almak suretiyle 
değiştirilebilir. 
 
● Yarış gününde her kategori için yapılan iki yarışma 
arasında motor revizyonu, ancak teknik kontrol 
görevlisinin izni ile yapılabilir. 
● Teknik Kontrol formasına kayıdı yaptırılan bir motor veya 
şase, sıralama turlarının başlamasından önce Komiserler 
Kurulunun onayı alındıktan sonar ve gerekli kayıtlar 
yapılmak süretiyle değiştirilebilir. Sıralama turları 
başladıktan sonar yarışmacılar teknik kontrol formalarına 
kayıtlı motor ve şaseleri kullanmak zorundadır. 
● Pit sahası dahilinde görevliler takdirinde olmak 
üzere süratli kart kullanan sürücüler para cezası ile 
cezalandırılırlar. 
● Sıralama turları, 1. Ayak ve 2. Ayak  sonrası tüm kartlar 
komiserlerin kontrolü altında tartılmak zorundadır. Resmi 
tartı sırasında yarış sonu toplam kilosu gerekli kategori 
limitinin altında çıkan yarışmacının o ayakta elde ettiği 
derece veya yarış sonu pozisyonu geçersiz sayılır. Bu 
durumu takiben başka ayaklar koşulacaksa yarışmacı diğer 
yarışmacıların arkasından başlayacak şekilde start alır. 
. 
9.7 Antrenman ve sıralama (seeding) turları 
● Sıralama turları öncesi verilecek serbest ve resmi 
antrenman süresi yarışma programında belirtilecektir. 
● Sıralama turları, her  kategori için yarış yönetmenliğinde 
belirtilecek süre olarak yapılır. Eğer bir kategoride katılım 
24 yarışmacıdan fazla ise, en az bir Komiser gözetiminde 
çekiliş yapılarak mümkünse iki eşit gruba ayrılırlar. 
● Sürücüler, kendi kategorileri için programda belirtilen 
zaman dilimi içinde istedikleri zaman piste girebilirler. 
Piste giriş alanının sonuna çizilen bir çizgiyi geçen her 
sürücü her ne olursa olsun piste girmiş sayılır ve 
tamamladığı turların zamanı tutulur.  
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● Sürücüler sıralama turları sırasında pit alanına 
giriş yapabilirler – ama garaj bölümüne geçemezler. 
 
● Bir sürücünün sıralama zamanı, sıralama turları 
sürecinde yaptığı en iyi tur zamandır. Eşitlik 
halinde ikinci en iyi zamanlara bakılır. Eğer yine 
eşitlik var ise, üçüncü zamanlara, vs. devam eder. 
● Sıralama turları için piste giren bir sürücünün 
yardımcılar tarafından itilmesi veya sürücüye yardım 
verilmesi yasaktır. 
● Pistlere göre oluşabilecek değişikliklerde, director 
tarafından brifing esnasında yapılacak pist giriş / 
çıkış tarifleri geçerli olacaktır. 
 
10-   Start ve Yarış Kuralları 
 
10.1 Tüm kategoriler için geçerli genel kurallar 
● Yarışma startını beklemekte olan araçların arka 
lastiklerini kaldırarak lastik ısıtmaları yasaktır. 
● Herhangi bir nedenle yarışma dışı kalan sürücüler 
araçlarını emniyetli bir yere çekerek, görevlilerin 
talimatlarına uymak suretiyle güvenli bir yere 
geçmelidirler. 
● Bütün sürücüler mevcut kurallar dahilinde startta 
bulunmak zorundadırlar. Yarışma direktörü bir 
sürücünün sportif veya teknik bir uygunsuzluğunu 
tespit ettiğinde yarışmaya başlatmayabilir ya da 
yarışma esnasında durdurabilir. 
● Son tur haricinde herhangi bir pilot teknik arızası 
olması halinde bayrakla uyarıldıktan sonra pite 
girecek ve devam etmeden önce teknik noksanlığını 
giderecektir. 
● Sürücüler hiçbir şekilde yarışmanın aksi yönde 
hareket edemezler. 
● Görevliler kartın emniyetli bir yere çekilmesi için 
yardımcı olabilirler. 
● Pit sahasının çıkışından itibaren kapalı park 
kuralları uygulanır ve kartlara yapılacak teknik 
müdahale kesin ihraç sebebidir. 
● 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 mahalline çalıştırma veya itme amaçlı olarak 
kart başına sadece bir mekanikerin  girmesine izin 
verilir. Bunun haricinde her tür teknik yardım 
alınması yasaktır. 
● Yarışma esnasında herhangi bir sebeple duran ve 
çalışmayan Mini kartların tamamen gözetmen veya 
direktör takdirine bırakılmış olarak diğer sürücüler 
için tehlike oluşturmadığı müddetçe tekrar 
çalıştırılması veya çalışıyorsa piste sokulması 
yalnızca görevlilerin yardımı ile yapılabilir. Görevliler 
dışında herhangi bir kişinin yardım etmesi ilgili 
sürücünün koşulan ayaktan ihracını getirir. 
Özellikle yarışmanın ideal çizgisi üzerinde veya dar 

virajlarda kart itilmesini yasaktır. 
 
● 1. Ayak  için start dizilişi: 
Her kategorilerde ayrı ayrı olmak üzere yapılan sıralama 
turlarındaki en iyi derece yapan sürücüye ilk sırada ve start 
düzlüğünden sonraki virajın dönüş istikametine göre start 
hakkı verilerek her sırada iki kart olarak en iyi zamandan en 
kötü zamana göre yapılacaktır. 
Sıralama derecesi alamayan sürücüler en kötü 
zamandan sonra, şampiyonadaki genel klasman sırasına 
göre  arkaya doğru dizilirler. 
 
● 2. Ayak için start dizilişi : 
Her kategoride 1. Ayağın sonucuna göre belirlenir.  
 
● Pole-Position (Birinci Cep) 
Yarışların yapılacağı pistin  start düzlüğünden sonraki ilk 
virajın dönüş istikametine göre, birinci başlayacak sürücüye 
iç çizgiyi verecek şekilde belirlenir. Sürücülerin bu 
pozisyonu değiştirme taleb etme hakkı yoktur. 
 
10.2 Kategorilere göre start prosedürleri : 
a) Mini, Junior, Senior ve Master kategori start 
prosedürü 
Start görevlisi hazır olduğunda kartlara asgari bir 
formasyon turu yaptırmak üzere yeşil bayrak sallanır. 
Bu formasyon turu esnasında sürücüler kendi yerlerini 
korumak zorundadırlar. 
Formasyon turu başladığı anda  start noktasında motoru 
stop eden aracın motoru gerekirse tek bir mekaniker 
müdahalesiyle tekrar çalıştırılır. Diğer kartlar Kırmızı ikaz 
çizgisini geçmemişse formasyon turuna çıkabilir. Aksi 
takdirde  diğer sürücülerin ilk köşeyi geçmesini beklemek 
ve sonra en arkadan start almak üzere piste çıkar. 
Böyle durumda yarışcı bir tur geriden başlamış sayılır. 
Start çizgisinden önce konulmuş olan kırmızı ikaz 
çizgisine araçlar 2 hat halinde start pozisyonlarını 
koruyarak ve hızlanmadan gelmek 
mecburiyetindedirler. Kırmızı çizgiden itibaren start 
verilinceye kadar araçlar hiçbir şekilde birbirini 
geçemez. Start pozisyonunu kaybeden araçlar kırmızı 
çizgiden önce kendi yerlerini alabilirler. Bu uygulama 
brifingte yarışma direktörü tarafından pilotlara 
açıklanacaktır.. 
 
Start çizgisinden 25 metre önceki sarı çizgi geçilmeden 
herhangi bir şekilde hızlanmak ve kulvar değiştirmek 
yasaktır. Pilotlar start çizgisine sabit bir hızda, yer 
değiştirmeden ve gereksiz fren/çıkış hamleleri yapmadan 
ilerlemeleri gerekir.  Pilotların  sarı çizgiyi  düzenli 
geçmesini takiben  yeşil bayrak sallanarak yarış  her an 
başlatılabilir.  
 
Start prosedürü yarış görevlileri tarafından izlenecek ve 
kendine avantaj sağlamak amacıyla start pozisyonunu terk 
eden veya  kural ihlali yapan sürüclere, komiserler  
değerlendirmesi sonucu ceza verilecektir. 
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Formasyon turu sonunda pilotların start çizgisine 
düzenli girmemesi durumunda  start hakemi yeşil 
bayrağı sallamaz (yarış başlamaz) ve   Direktör 
talimatıyla tüm bayrak hakemleri Sarı ve Mavi 
bayrakları birlikte sallar. Pilotlar devam eden tur 
içerisinde pozisyonlarını alıp yeni formasyon turunu 
tamamlar ve start almak için tekrar start çizgisine 
ilerlerler. 
 
b) Shifter  Kategori start prosedürü 
Shifter kategoride start durarak verilir (standing 
start). 
● Start öncesi ısınma turunda herhangi bir şekilde 
kartı arızalanan sürücüye kartını çalıştırmak ve 
starttaki yerini almak için diğer araçlar yerlerini 
aldıktan sonra iki dakika süre tanınır. Bu süre 
içersinde start yerini alamayan sürücü ilgili ayak için 
yarışma harici kalır. 
● Pist üzerinde  motor çalıştırma haricinde 
teknik müdahale ihraç sebebidir. Kartı kaldırarak 
lastik ısıtmak yasaktır. 
● Araçlar formasyon turundan sonra start 
düzlüğündeki 
yerlerini alırlar. Yeşil (start) bayrağının sallanması ile 
start verilir. Eğer yeşil bayrak sallanmazsa ekstradan 
1 formasyon turu daha atılır 
 
c) Tüm Kategorier  formasyon turları : 
Formasyon turu esnasında start yerini korumak 
sürücünün kendi sorumluluğundadır ve start 
görevlisi sürücülerin yerlerinin korunamadığı 
durumlarda ilave bir tur vermek mecburiyetinde 
değildir. 
Formasyon başlangıcındaki yerini kaybeden sürücü 
yerini almayı sadece startan önceki kırmızı çizgiye 
kadar deneyebilir. 
Bu kısmın tarifi direktör tarafından brifing esnasında 
açıkça belirtilecektir. 
Herhangi bir sürücü herhangi bir nedenle formasyon 
turu esnasında durursa tekrar harekete geçmeden 
once toplu halde giden bütün kartların kendisini 
geçmesini bekleyecektir. 
Yolda kalan sürücü daha sonra devam etme 
imkanına sahip ise grubun en arkasından devam 
edecek ve kırmızı çizgiye gelmeden yerini alabilmeyi 
deneyecektir. 
 
Formasyon turunda pozisyonunu kaybeden sürücü 
kırmızı çizgiye kadar yerini geri alamayıp, çizgiden 
sonra eski yerini almak için çaba gösterirse 
sürücünün yarış klasmanında elde ettiği dereceye 
10 saniye ceza eklenir. Bu ceza, sürücüye start 
düzlüğünde ’Ceza’ tabelası ile birlikte numarasının 
gösterilmesi vasıtasıyla bildirilir. 
Ancak start görevlisi herhangi bir sürücünün başka 
bir sürücü yüzünden yerini kaybettiği kanaatine 

varırsa formasyon turunu tekrarlatabilir veya pilotları 
durdurup  start prosedürünü tekrar edebilir.   
Pistin dışında bir yol kullanarak yerini kazanmaya 
çalışmak yasaktır. 
 
 
10.3 Tamamlanamayan yarışmalar : 
Yarışmanın Durdurulması: 
Herhangi bir kaza, güvenlik veya başka bir nedenle 
yarışmanın durdurulması gerektiğinde Yarışma 
Direktörü tarafından start noktasında kırmızı bayrak 
gösterilecektir. 
Direktör talimatıyla aynı anda pistteki tüm kontrol 
noktalarındaki gözetmenler kırmızı bayrak göstererek 
yarışın durdurulduğu işaretini vereceklerdir. 
Bu bayraklar gösterildiğinde yarışmacılar yarışmayı 
derhal bırakarak ve birbirlerini geçmeyerek görevlilerin dur 
ikazına hazır vaziyette, ellerini havaya kaldırarak çok düşük 
bir hızla start noktasına geleceklerdir. Bu sırada 
yarışmacılar Yarışma Direktörünün talimatı olmadan 
kartlarına servis alamazlar. 
Yarışmanın durdurulması sonucunda: 
a) Yarışın %75’i tamamlanmış ise, yarışın sonucu bir 
önceki turun finiş sırasına göre ilan edilecektir. 
b) %75’i tamamlanmamış ise yarışın durdurulduğu 
turdan 1 önceki turun sıralaması esas alınarak tekrar 
start verilir ve kalan tur sayısı üzerinden yarış koşulur. Bu 
durumda klasman her iki bölümde elde edilen zamanların 
toplanmasıyla elde edilen sonuçlara gore yapılır. 
c) Eğer yarış ilk 2 tur içerisinde durdurulursa yarış 
tekrarlanır ve yeniden start verilir. 
 
10.4  Finiş, finiş kapalı parkı ve son teknik kontrol 
Yarışmayı tamamlayan araçlar finişten sonra itiraz 
süresinin sonuna ve neticelerin kesinleşmesine kadar 
kapalı parka alınacaklardır. 
Sürücüler araçlarını kapalı park sahasına bıraktıktan 
sonra bu alanı terk edecek ve ekipten hiç kimse izin 
almadan tekrar içeriye giremeyecektir. 
Kapalı park kurallarının ihlali ihraç ile sonuçlanır. 
Genel klasmanda dereceye giren araçlardan Komiserler 
Kurulu kararı üzerine uygun görülenler, en az bir komiserin 
eşliğinde programda belirtilen saat ve yerde son teknik 
kontrole tabi tutulabilirler. 
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11. CEZALAR 
Yarış günü boyunca sürücüler ve/veya katılımcıların 
bu kitapcıkta  belirtilen kuralları ihlal eden bir 
OLAY’a karışması durumda Komiserler Kurulu veya 
Organizatör yetkililerinin verebilecekleri cezalar EK-2 
tabloda tanımlanmıştır. 
 
11.1 OLAY (incident) Tanımlaması 
 
a) “Olay” yarışma direktörü tarafından komiserler 
kuruluna rapor edilen veya komiserler kurulu 
tarafından fark edilip yarışma direktörüne bildirilen, 
bir ya da birden çok sürücünün karıştığı ya da 
sadece bir sürücünün hareketlerini içeren ve 
aşağıdaki şekilde tanımlanan durumlardır:  
 
i Koşulan seansın veya yarışmanın durdurulmasına 
neden olan durumlar,  
ii Bu talimatın, ek kuralların veya FIA Uluslararası 
Spor Yasası hükümlerinin ihlal edilmesi,  
iii Bir ya da birden fazla sürücünün hatalı start 
(fodepar) alması,  
iv Bir çarpışmaya neden olunması,  
v Bir sürücüyü pist dışına çıkmaya zorlamak,  
vi Bir sürücünün kurallara uygun şekilde yapmaya 
çalıştığı geçiş manevrasını engellemek,  
vii Geçiş manevrası esnasında bir sürücüyü 
engellemek,  
viii Yarışmanın veya diğer sürücülerin güvenliğini 
tehdit edecek şekilde tehlikeli sürüş yapmak,  
ix Sportmenliğe aykırı davranışlar,  
 
b) Yarışma direktörü veya komiserler kurulunun bir 
sürücünün yukarıdaki ihlallerden birisini yaptığını 
olarak kanaat getirdiği durumlar haricinde, normal 
olarak birden fazla otomobilin karıştığı olaylar 
inceleme altına alınır.  
 
c) Gelen bir rapor veya yarışma direktörü tarafından 
yapılan talep üzerine bir olaya karışmış olan 
sürücüye ceza verilip verilmemesi, komiserler 
kurulunun inisiyatifindedir.  
 
11.2 ÖZEL DURUMLAR  
Aşağıda belirtilmiş ceza uygulama prosedurlerinin 
disinda kalan durumlarda meydana gelen "olay" larin 
degerlendirmesi asagida aciklandigi sekilde 
yapılacaktır.  
Ayni yaris icerisinde iki adet ihtarlik olaya sebep 
veren yarismaciya 2. seferinde ihtar degil 5 sn. 
cezasi deklare edilir.  
• Kademeli olarak 5sn. ve 10 sn. zaman cezasi alan 
bir sporcu ayni yaris içerisinde, üçüncü bir zaman 
cezasi gerektirecek olaya karisirsa, uygulanacak 
ceza direk olarak ihrac cezasinin verilmesidir. 10 sn. 
zaman cezası almış sporcunun, aynı yarış 
içerisinde, aldığı zaman cezasını takiben birden 

fazla ihtarlık harekette bulunması ihraç karırı ile 
cezalandırılır.  
 
• Ayni tur icerisinde bir den fazla olaya sebebiyet veren 
yarismaciya tek seferde ve bahsi gecen kade-meli 
uygulamanin ongordugu en agir ceza deklere edilir.  
 
• Özellikle birden fazla sporcunun zarar gördüğü ve kasıt 
unsuru taşıdığına kanaat getirilmiş hareketlerde, meydana 
gelen olayın büyüklüğü göz önünde tutularak direk olarak 
10 sn. veye ihraç cezası uygulanabilinir.  
 
• Bu tip ceza uygulamaları yarış esnasında deklara 
edilebileceği gibi ilgili rapor ve kanıtların incelenmesine 
takiben yarış sonrasında da ilgili yarışmacıya deklara 
edilebilir.  
 
 
Birden fazla zaman cezası verilmiş sporcuların, yarış 

toplam zamanlarına, tüm bu cezaların toplamı olan zaman 
eklenir. 
 
 11.3 GÖREVLİLERİN TEMASLARI VE OLAYLARI 
DEĞERLENDİRMESİ  
 
Pozisyon Açıklamaları  
 
i    Zig-zag yapmak  
Önde giden aracın yarış çizgisinden farklı devamlı şekilde 
yön değiştirmek sureti ile arkadaki araci bloke etmesi 
zigzag olarak değerlendirilir. Bir yarışmacinin zig-zag 
yapiyor olarak degerlendirilmesi icin yön degiştirme 
hareketini ayni duzluk icerisinde 1 kereden fazla yapmis 
olmasi ve arkadaki rakibinin hamle yolunu bloke ediyor 
olmasi gözlemlenmelidir.  
Zig-zag yaptığı yukaridaki kriterler ölçüsünde tespit edilen 
sporcular, mümkun olan en hızlı surede, yarıi direktöru 
tarafindan gösterilen tabela ve numaralari ile ‘ihtar’ edilir. 
Kosulan ayni yarış içerisinde ihtar edildikten sonra ayni 
davranisini surduren yarismaciya once 5sn. sonrasında 
süreklilik göstermesi durumunda 10sn. ve akabinde ihrac 
cezalari uygulanir.  
 
-Defans amaçlı çizgisini değiştirip, dönüş esanında bu 
çizgide kalan ve yanına gelen araçlara güvenli boşluğu 
bırakan yarışmacı zig-zag yapıyor olarak değerlendirilmez. 
  
-Öndeki yarismacinin zig-zag cezasi almasi icin, arkasinda 
ve makul bir hamle mesafesinde bir diger yarışmacı veya 
yarışmacilarin olmasi ve yapılan hareketden etkilenmiş 
olmalari gereklidir.  
 
ii     Aynı süratteki araçların temasları  
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 'olaylar'daki sorumluluğunu yok etmez.  
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iii Yan yana gitmekte olan aracın diğerine kasti 
olarak üzerine direksiyon kırarak vurması  
Yanyana giden iki yarışmacıdan 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. 
 
iV Kasti 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. Pozisyon 
kaybının yaşanmadığı durumlarda ihtar verilir. 
Zaman kaybı ve pozisyon kaybı olması halinde 5 
(beş) saniye ceza velir. Hareketin tekrarlanması 
halinde 10 (on) saniye ceza verilir. 10 (on) saniye 
cezasından sonra hareketin tekrar etmesi halinde 
verilecek ceza ilgili ayaktan ihraçtır.  
 
v Virajda yanyana gelen araçların temasları  
Herhangi bir virajda, dönüş hareketi başlamadan 
önce içeriye başka bir aracın girdiği hallerde, diğer 
aracın, kendi araçlarının arka tekerleklerinin 
hizasından ileride bir pozisyonda olması durumunda, 
dönüşün sorumluluğu dışarda kalan araçtadır. 
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. Bu hareketin tekrarı halinde 10 (on) 
saniye zaman cezası verilir. Hareketin süreklilik 
göstermesi durumunda verilecek ceza ilgili ayaktan 
ihraçtır.  
 
vi Viraj içinde avantaj sağlamak ya da öndeki 
aracı yol dışına çıkartmak amacıyla vurmak  
Dönüş hareketine başlamış ve aracına viraj 
içerisinde pozisyon almış bir yarışmacıya, dönüş 
yolu içerisine yapılan kontrolsüz hamle ve 
hareketler, pozisyon ve zaman kaybına neden 
olmamışsa ilk seferinde ihtar yer ve zaman kaybına 
neden olmuşsa önce 5 sn. tekrarında 10 sn. zaman 
cezası uygulanır. Süreklilik arz etmesi halinde ilgili 
ayaktan ihraç cezası verilir.  
Bu tip pozisyonlarda özellikle arkadaki aracın öndeki 
araç ile olan pozisyonu ve açısı göz önüne alınır.  
Bu cezalara ek olarak, sportmenliğe aykırı sürüş 
tarzını devam ettiren sürücülere direktör raporunda 

belirtilmesi halinde komiserler tarafından uygun görülecek 
cezalar verilecektir.  
a. Bir ihlale veya olaya karışan sürücü yarış bitiminden 
itibaren 30 (otuz) dakika süreyle, komiserler kurulundan 
izin almadan pistten ayrılamaz.  
b. Antrenman, sıralama turları veya yarışma sırasında finiş 
bayrağını gördükten sonra, fazladan tur atıp pite girmeyen 
yarışmacıya komiserler kurulunun öngöreceği cezalar 
uygulanır.  
 
Araçların üzerinde takılı olan ya da dışardaki kameralarla 
yapılan görüntü kayıtları, olayların değerlendirilmesi için 
yarışmacılar tarafından durumlarını destekleyici bilgi 
kaynağı olarak gösterilebilir. Ancak bu kayıtların değer-
lendirilmesi ve yeterli görülüp görülmemesi yarış 
yönetiminin tasarrufundadır.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2019 North Cyprus ROK Cup Karting Şampiyonası Kurallar Kitabı  (rev 1  -  22.05.2019)      13 

 
Olayların Grafik Anlatımı  
 
1. Koridorun start sinyalinden önce terk 

edilmesi  

 
 
2. Start sinyalinden önce hızlanmak  
 

 
 
 
 
3. Virajda yanyana gelinmesi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Atak için pist limitlerinin ihlal edilmesi  
 

 
 
 
 
 
5. Yan yana gitmekte olan aracın diğerine kasti 
olarak üzerine direksiyon kırarak vurması  
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12- İTİRAZLAR  
 
İtiraz hakkı Mini ve Junior kategoride sürücünün 
yarış kayıt formunda belirttiği formu imzalayan 
vekiline aittir.  Vekili kayıt formunda açıkca  
belirtilmediği takdirde itiraz hakkı kaybolur. 
Senior ve Master  kategoride itiraz hakkı yarışmacı 
ve sürücünün aynı olduğu hallerde sürücüye aittir. 
 
Tüm kategorilerde  yarışmacının sürücü ile aynı 
olmadığı hallerde itiraz hakkı yarışmacıya aittir. 
 
Tüm itirazlar yazılı olarak söz konusu yarış ayağının 
tamamlanmasından sonra en geç 15 dakika 
içerisinde Yarış Yönetmenliğinde belirtilen itiraz 
ücretiyle birikte Komiserlere verilecektir. 
 
Bu süreden sonra verilen veya gerekli ücreti 
içermeyen itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
 
 
13 - ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ 
 
Her kategoride ilk 3 (ÜÇ) sürücüye kupa verilir. 
 
Ödül törenine katılmak mecburidir. 
 
Istisnai durumlara ve Komiserlere önceden bildirme 
koşuluyla dereceye giren sürücüler ödül töreninden 
uzak kalabilir.  
 
Ödül alan sporcuların ödüllerini sportif kıyafetleri ile 
alması zorunludur. 
 
Yarışmacı ve sürücülerin ödül töreni esnasında 
beyanat vermeleri ve herhangi bir politik, siyasi ve 
sportmenliğe aykırı görüş ve slogan içeren giysi 
veya bayrak veya pankart taşımaları kesinlikle 
yasaktır. 
 
Sezon sonu MiniROK, JuniorROK, SeniorROK ve 
MasterROK (ExpertROK) kategorilerinde genel 
klasman şampiyonu olan sürücüler İtalyada yapılan 
ROK-Cup International Finals yarışlarına katılmaya 
hak kazanır.  İkinci ve Üçüncü gelen yarışmacıların 
katılımı International Final kurallarında uygulanan 
Wildcard yöntemiyle yapılır. International Finals   
yarışlarına katılacak toplam sürücü sayısı ve ilgili 
yönetmenlik ve kurallar ROK CUP (İtalya) 
organizatörleri tarafından yayınlandığından dolayı, 
bu kurallar gereği veya başka nedenlerden dolayı bu 
yarışlara katılamayan bir sürücünün yerini başka 
sürücülere önerme hakkı tamamen Kuzey Kıbrıs 
Karting Derneği’ne  aittir. 
 

ROK Cup International 2019 Finals yarışlarına katılım 
kuralları ve ücretleri belirlendiği zaman ilgili yarışmacılara 
bildirilecektir. 
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14-     EKLER  
     
EK-1           Puan Tablosu : 
 
Koşulan  her  yarış ayağını  tamamlayan sürücülerin 
sıralamaya göre alacakları puanlar: 
 

1. 20 puan 
2. 17 puan 
3. 15 puan 
4. 13 puan 
5. 11 puan 
6. 10 puan 
7. 9 puan 
8. 8 puan 
9. 7 puan 
10. 6 puan 
11. 5 puan 
12. 4 puan 
13. 3 puan 
14. 2 puan 
15. 1 puan 
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EK-2  CEZA TABLOSU  
 

Madde Tanım Ceza  
9.4 Brifinge katılmama Para Cezası veya Komiserler kurulu 

kararıyla yarıştan men 
 

9.5 Pit alanında  ihlaller Para Cezası veya Komiserler kurulu 
kararıyla yarıştan men 

 

9.5 Pit alanında sigara içilmesi Para Cezası: 250TL  
    
    
11.1 ix Sportmenliği aykırı hareketler Ihtar / 5 saniye / 10 saniye / ihraç  
10.2 c Formasyon turunda kırmızı 

çizgiden sonra pozisyon almaya 
çalışmak 

10 saniye  

10.2 a Start öncesi sarı çizgiden evvel 
hızlanmak 

5 saniye  / 10 saniye  

10.2  a Start sinyali / bayrağından önce 
start kulvarından taşmak:  
2 teker / 4 teker 

2 teker : 5 saniye                                      
4 teker  : 10 saniye 

 

11.3.iv Arkadan kasti çarpma Ihtar / 5 saniye / 10 saniye / ihraç  
11.3 iii Yanyana giderken dümen kırarak 

kasten çarpma 
Ihtar / 5 saniye / 10 saniye / ihraç  

11.3 vi Virajda avantaj sağlayacak şekilde 
öndekine vurmak 

Ihtar / 5 saniye / 10 saniye / ihraç  

11.3 v Geçiş yapmaya çalışan rakibi 
pozisyon aldıktan sonra önünü 
kesme 

Ihtar / 5 saniye / 10 saniye / ihraç  

    
 Disiplin Cezaları   
 Pist içinde veya dışında Sürücü, 

Yarışmacı, Veliler, Mekanikler 
veya Seyirciler  aşağıdaki 
davranışlardan dolayı komiserler 
tarafından tutulacak bir rapor ile 
Organizasyon yetkililerine 
bildirilir. Disiplin Ceza  uygulaması 
Organizasyon   yetkisindedir.   

  

 - Ortamı gerici veya diğer 
katılımcıları tahrik edici 
davranış ve sözler. 

- Pist ihlali 
- Alkol veya uyuşturucu madde 

etkisi altında davranışlar  

Organizasyon Komitesinin 
uygulayabileceği cezalar 

- Ihtar 
- Para Cezası 
- Puan Cezası 
- Yarıştan men 
- Lisans iptali 
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EK-3 
 
 
Helmet Standartları  
 
Gözler için koruma sağlayan kırılmaz 
koruyuculu, homologe kask kullanımı 
zorunludur. Bütün sınıflar için kasklar aşağıdaki 
kurallar ve standartlara uygun olmalıdır.  
 
• Snell Foundation, 1995-SA, K-98 ve SA2000  
 
• British Standards Institution A-type ve A/FR-
type BS6658-85 
 
• SFI Foundation Inc., Özellik SFI 31.1 ve 31.2  
 
Mini kategori sürücüleri için CIK-FIA CMR 2007 
veya CMR 2015 onaylı 15 yaş altı kasklar 
tavsiye edilir.  
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Vortex Mini-ROK Motor Homologasyon 
Dokümanı 
 
FB://North Cyprus Karting Club  
Vortex Mini ROK Homologasyon 
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Vortex Junior-ROK Motor Homologasyon 
Dokümanı 
 
FB://North Cyprus Karting Club  
Vortex Junior-ROK Homologasyon 
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Vortex ROK-GP Motor Homologasyon Dokümanı 
(Senior Kategori) 
 
FB://North Cyprus Karting Club  
Vortex ROK-GP Homologasyon 
 
 
 
 

 
 


