
 

 

DJEDJEDJEDJEČJA MINI GP UTRKAJA MINI GP UTRKAJA MINI GP UTRKAJA MINI GP UTRKA    

KARTING ARENE ZAGREBKARTING ARENE ZAGREBKARTING ARENE ZAGREBKARTING ARENE ZAGREB    

 
Dječja Mini GP utrka Karting Arene Zagreb je natjecanje koje organizira Karting Arena Zagreb. 

Natjecanje je amaterskog karaktera, te u njemu mogu sudjelovati svi prijavljeni vozači koji imaju 

uvjete za utrku (postignuto vrijeme na stazi u srednjem go-kartu) i čiji roditelji potpišu izjavu o 

suglasnosti. Dječju utrku mogu voziti djeca do 15 godine života. Prisustvo roditelja (staratelja) 

djeteta obavezno je tijekom utrke.  

 

Utrka se vozi u srednjim kartovima, a minimalno ostvareno vrijeme na stazi je 49.999 ili 

manje. 

 

Mini Grand Prix utrka sastoji se od 5 min kvalifikacija i 10 min utrke. Maksimalan broj sudionika po 

utrci je 7 vozača. Ukoliko bude prijavljeni veći broj natjecatelja organizirati će se više Mini Grand 

Prix utrka te će se voziti finale u koje ulaze najbolji vozači (najbolji vozač iz svake Mini GP utrke). 

Finale se vozi po principu 3 min kvalifikacija i 7 min utrke.  

U kvalifikacijama se vozači bore za startne pozicije za utrku, a način vožnje je “najbrže vrijeme 

kruga” (best lap time). U utrku vozači kreću sa startnih pozicija (ovisno o kvalifikacijskoj poziciji), 

a pobjednik utrke je onaj vozač koji napravi najviše krugova. Način vožnje je “najviše krugova” 

(most laps). 

 

 

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJEPRIJAVE ZA SUDJELOVANJEPRIJAVE ZA SUDJELOVANJEPRIJAVE ZA SUDJELOVANJE    
 

● Prijave se vrše na recepciji Karting Arene Zagreb, tijekom redovnog radnog vremena. 

● Kotizacija za pojedinačnu utrku je 150,00 kn. 

● Kotizacija od 150,00 kn za pojedinačnu utrku se plaća najkasnije do 12.00 sati na dan utrke, 

nakon 12.00 a najkasnije do 14.00 sati (na dan utrke) kotizacija za prijave iznosi 200,00 kn. 

● Kako bi prijava bila potpuna roditelj djeteta obavezan je potpisati suglasnost da prihvaća 

uvjete pravilnika. 

 

 

 

 

 



 

 

TIJEK UTRKETIJEK UTRKETIJEK UTRKETIJEK UTRKE    
 

● Dolazak prijavljenih vozača najkasnije do 14.00 

● Sastanak vozača sa sucima u 14.15 

● Start utrke u 14.45 

● Nakon svih završenih utrki slijedi proglašenje pobjednika i dodjela medalja 

 

 

NAGRADNI FOND UTRKENAGRADNI FOND UTRKENAGRADNI FOND UTRKENAGRADNI FOND UTRKE    

 
1. Mjesto: medalja + nagrada sponzora 

2. Mjesto: medalja + nagrada sponzora 

3. Mjesto: medalja + nagrada sponzora 

 

PODJELE SKUPINA I KARTOVAPODJELE SKUPINA I KARTOVAPODJELE SKUPINA I KARTOVAPODJELE SKUPINA I KARTOVA    

 
Ukoliko ima prijavljeno po više od 7 vozača, natjecatelji se formiraju u grupe prema slučajnom 

odabiru. Kartovi se također dodjeljuju prema slučajnom odabiru. 

 


