
REGOLAMENTO GENERALE 
Queste le condizioni obbligatorie per l’accesso in pista 

 

  LLaa  AA..SS..  KKaarrttiinngg  cclluubb  &&  CCoommppaannyy,,  nnoonn  ssaarràà  rriitteennuuttaa  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  ooggnnii  

qquuaallssiivvoogglliiaa  iinnffoorrttuunniioo  oo  ddaannnnoo  cchhee  iill  rriicchhiieeddeennttee  ddoovveessssee  ssuubbiirree,,  iinn  ooccccaassiioonnee  

ddeellll’’aattttiivviittàà  kkaarrttiissttiiccaa,,  ppeerr  llaa  ssuuaa  ccoonnddoottttaa  nneegglliiggeennttee  oo  ccoollppoossaa;;  

  IIll  rriicchhiieeddeennttee,,  aall  ffiinnee,,  ssoolllleevvaa  ddaa  ooggnnii  qquuaallssiivvoogglliiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  llaa  AA..SS..  KKaarrttiinngg  

cclluubb  &&  CCoommppaannyy  ddaa  ccuuii  ddiicchhiiaarraa  ddii  nnoonn  aavveerr  nnuullllaa  aa  pprreetteennddeerree  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’iimmpprruuddeennttee  eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprreeddeettttaa  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa;;  

  QQuuaalluunnqquuee  ssccoonnttrroo  oo  ccoolllliissiioonnee  ttrraa  kkaarrtt,,  uusscciittee  ddii  ppiissttaa  oo  ggaarree  ttrraa  vveeiiccoollii,,  

ccoonnddoottttee  ddii  gguuiiddaa  ssccoorrrreettttee  oo  ppeerriiccoolloossee  ssoonnoo  vviieettaattee..  IIll  ccoonnttrraavvvveennttoorree  ppoottrràà  

eesssseerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aalllloonnttaannaattoo  ddaall  ddiirreettttoorree  ddii  ppiissttaa  sseennzzaa  aavveerr  nnuullllaa  aa  

pprreetteennddeerree,,  rriimmaanneennddoo,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  ssaallvvii  eedd  iimmpprreeggiiuuddiiccaattii  ii  ddiirriittttii  ddeellllaa  AA..SS..  

KKaarrttiinngg  cclluubb  &&  CCoommppaannyy  aall  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeeii  ddaannnnii  eevveennttuuaallmmeennttee  aarrrreeccaattii  aaii  kkaarrtt,,  

aallllee  ssttrruuttttuurree  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ee//oo  tteerrzzii,,  ddaall  rriicchhiieeddeennttee;;  

  IIll  rriicchhiieeddeennttee  èè  tteennuuttoo  aall  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeeii  ddaannnnii  aarrrreeccaattii  aaii  kkaarrtt  oo  aallllee  

ssttrruuttttuurree  aa  ccaauussaa  ddeellllee  ccoonnddoottttee  ssoopprraa  rriiffeerriittee;;  

  LLaa  AA..SS..  KKaarrttiinngg  cclluubb  &&  CCoommppaannyy  ppoottrràà,,  aa  ssuuoo  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo,,  rriittiirraarree  aall  

rriicchhiieeddeennttee  llaa  tteesssseerraa  ddeell  cclluubb;;  

  IIll  rriicchhiieeddeennttee,,  ddiicchhiiaarraa  ddii  eesssseerree  iinn  bbuuoonnee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ee  ddii  nnoonn  aavveerree  

ccoonnttrroo  iinnddiiccaazziioonnii  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee,,  ccoommpprreessaa  qquueellllaa  

kkaarrttiissttiiccaa,,  oobbbblliiggaannddoossii,,  aallttrreessìì,,  pprreevviiaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’aassssoocciiaazziioonnee,,  aadd  

aasstteenneerrssii  ddaa  ttaallee  aattttiivviittàà  llaaddddoovvee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  mmuuttaasssseerroo;;  

  AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  LL..  3300..0066..22000033  nn°°119966,,  rreellaattiivvaa  aall  ccoonnsseennssoo  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii,,  iill  rriicchhiieeddeennttee  ddiicchhiiaarraa  ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ddeeggllii  aarrtttt..  2233,,  2266  ee  4433  ddeell  DD..  

llggss..  3300..0066..22000033  ee  ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattoo  ddii  qquuaannttoo  pprroovvvveedduuttoo  ee  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  

ssuuddddeettttaa  lleeggggee,,  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  rreellaattiivvii  ddiirriittttii  pprreessttaannddoo  aall  

ccoonntteemmppoo  iill  ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  nnoonn  sseennssiibbiillii  lloo  rriigguuaarrddaannoo  aadd  ooppeerraa  

ddeellllaa  AA..SS..  KKaarrttiinngg  cclluubb  &&  CCoommppaannyy;;  

  IInn  ccaassoo  ddii  iinnffoorrttuunniioo  ooccccoorrrree  pprroodduurrrree  rreeffeerrttoo  mmeeddiiccoo,,  ccoonn  eessaammee  aallccoolleemmiiccoo  ee  

ttoossssiiccoollooggiiccoo..  

IIll  rriicchhiieeddeennttee  ddiicchhiiaarraa  ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ddeell  

rreeggoollaammeennttoo,,  ee  ddii  aacccceettttaarrlloo  iinntteeggrraallmmeennttee  

  

 



E’ SEVERAMENTE VIETATO 
 INDOSSARE SCIARPE, GIACCHE INGOMBRANTI E 

PANTALONI LARGHI, SCARPE CON TACCHI ECCESSIVI O 

DA SPIAGGIA. 

 

 I CAPELLI SCIOLTI SE SUPERANO LA LUNGHEZZA DELLE 

SPALLE. 

 

 INDOSSARE INDUMENTI O OGGETTI CHE POTREBBE 

COMPROMETTERE IL NORMALE SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ KART. 

 

 NELLO SCONTRO TRA KART, IL PILOTA E’ TENUTO AL 

RISARCIMENTO DANNI VS. MEZZI, LE STRUTTURE ED AI 

TERZI. 

 

 ENTRARE E SOSTARE IN PISTA DURANTE LE CORSE. 

 

 LASCIARE LIBERI NELLA STRUTTURA EVENTUALI 

ANIMALI (CANI, GATTI). 

 

 SCENDERE ED ABBANDONARE IL KART IN PISTA 

DURANTE LE SESSIONI DI CORSA ED AVVIARSI A PIEDI AI 

BOX 

 


