
HRVATSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA 
STROJARSKIH FAKULTETA- HSA-SF - 

 

U namjeri da se kroz studentsko sportsko natjecanje populariziraju tehničke znanosti i motiviraju mladi 
u odabiru studija tehničkih struka, Hrvatska studentska asocijacija strojarskih fakulteta (HSA-SF), pod 
pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, po dvanaesti puta 
organizira  

FSB KARTING KUP 
Natjecanje će se održati 11. lipnja 2016.1 godine na Karting Centru Zagreb u Španskom.  

Natjecanje je timsko i sastoji se od tri utrke: 

1. Utrka studenata 
2. Utrka zaposlenika Sveučilišta 
3. Utrka tvrtki partnera FSB-a 

Timovi (ekipe) sastoje se od četiri vozača. Natjecanje se odvija po pravilima koja su definirana 
posebnim pravilnikom, a koji će svaki sudionik dobiti prilikom prijave i nalazi se na www.fsb.hr/karting. 
U slučaju potrebe za kvalifikacijama (više od 10 timova po utrci) one će se održati u tjednu prije 
natjecanja. Dan kvalifikacija odrediti će se zavisno o vremenskoj prognozi i biti će objavljen na 
oglasnoj ploči i web stranici. Pravila kvalifikacija opisana su u ranije spomenutom posebnom 
pravilniku. Obavijest o postojanju kvalifikacija biti će objavljena nakon završetka prijava. 

Prijave 

Prijave se primaju do 27. svibnja 2016. g. Prijave se obavljaju ili putem e-maila ili u sobi 907 (IX-kat). 
Prilikom prijave potrebno je uplatiti određeni dio članarine zavisno o kategoriji u kojoj se nastupa. 
Članarine za sudjelovanje na natjecanju po kategorijama za cijeli tim (ekipu) iznose: 

1. Studenti:  600,00 kn + 200,00 kn za kvalifikacije 
2. Zaposlenici Sveučilišta:  1200,00 kn 
3. Tvrtke partneri FSB-a: 1600,00 kn 

Studentska članarina podijeljena je u dva dijela i zavisi o tome da li će biti kvalifikacija ili ne. U slučaju 
ako će biti kvalifikacija za ekipe koje izbore nastup članarina iznosi 800 kn, a za ekipe koje ne izbore 
nastup 200 kn. Ako kvalifikacija neće biti, ukupna članarina je 600 kn. Ekipe studenata prilikom prijave 
uplaćuju 200,00 kn, a nakon obavljenih kvalifikacija ekipe koje su izborile finalnu utrku plaćaju 
preostali dio od 600,00 kn odmah po završetku kvalifikacija, tj. nakon objave rezultata. Ekipe koje ne 
uplate preostali dio u zadanom roku (koji će biti naknadno definiran) ispadaju is finalne utrke, a prva 
sljedeća ekipa dobiva priliku sudjelovanja u finalnoj utrci. U slučaju da nema kvalifikacija preostali dio 
članarine od 400,00 kn mora se uplatiti do početka natjecanja. 
Zaposlenici prilikom prijave plaćaju polovinu iznosa članarine, a preostali dio mora se platiti 
najkasnije do početka natjecanja. U slučaju da se plaćanje obavlja preko radnih naloga katedri FSB-a 
nalog za uplatu cijelog iznosa mora biti poslan najkasnije do isteka roka za prijave. U tom slučaju 
potrebno je kontaktirati karting@fsb.hr. Za bilo koji drugi način plaćanja potrebno je kontaktirati 
karting@fsb.hr. 
Prijave tvrtki obavljati će se izravnom komunikacijom s organizatorom natjecanja. 

Naziv tima 
Prilikom prijave potrebno je navesti ime ekipe (tima), te popis vozača od kojih je jedan kapetan 
momčadi. Organizator natjecanja zadržava pravo svakoj studentskoj ekipi pored njihovog imena 
dodati ime nekog od sponzora. 

Obavezan trening 
Prije samog natjecanja svaki član svake ekipe obavezan je na KC Zagreb u Španskom odvoziti 
najmanje jedan trening u trajanju od 5 min.KC Zagreb voditi će evidenciju o obavljenim treninzima. 
Ukoliko svi članovi ekipe do dana nastupa ne obave obavezni trening, ekipa neće moći nastupiti na 
natjecanju, a članarina za natjecanje biti će vraćena u polovičnom iznosu. Prijavljene ekipe će tri 
tjedna prije natjecanja imati povlaštenu cijenu treniranja na KC Zagreb u iznosu od 50 kn za 5 min i 80 
kn za 10 min. 

                                                 
1 U slučaju kiše utrka se odgađa za Nedjelju 12. lipnja 2016. 


