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U namjeri da kroz studentsko sportsko natjecanje populariziramo tehničke znanosti i motiviramo mlade u odabiru studija 

tehničkih struka, Hrvatska studentska asocijacija strojarskih fakulteta (HSA-SF), pod pokroviteljstvom  
Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu,  

11. lipnja 2016.1 godine organizira 
 

XII FSB KARTING KUP 
 
FSB Karting Kup je natjecanje u kojem spretnost i brzinu međusobno odmjeravaju momčadi sastavljene od četiri vozača amatera u 
kartinzima priređenim za tu svrhu na posebnoj stazi za kartinge. Kup čine 3 utrke momčadi: studenata, zaposlenika FSB-a te tvrtki, 
sponzora i partnera FSB-a koji utrku koriste kao svojevrstan team-building. 
 
Natjecanje objedinjuje brzinu, vještinu, preciznost, tehničku izvrsnost i timski rad, a sve su to odlike koje se očekuju od studenata i 
budućih inženjera s diplomom FSB-a. 
 
Izrada naizgled jednostavnog kartinga je zahtjevna, a objedinjuje razna inženjerska znanja, znanost o materijalima, konstruiranje, 
tehnička mehanika, zavarivanje, motore i vozila, goriva i maziva, te još mnoge druge grane tehnike, koje studenti FSB-a svakodnevno 
izučavaju. 
 
Ovim putem Vas pozivamo da nam se priključite kao sudionik ili da pomognete u realizaciji ovog projekta 

 
Možete nam se priključiti kao sudionik, tj. učesnik u utrci TVRTKI – SPONZORA I PARTNERA. Članarina za četveročlani 
tim iznosi 1600,00 kn. Ukoliko pak želite u našem projektu sudjelovati kao organizator (sponzor) u posebnom prilogu 
pogledajte vidove sponzorstva i odaberite jedan sebi najprikladniji. 
 
Najavu sudjelovanja na natjecanju potrebno je napraviti najkasnije do 27. svibnja 2016, a punu prijavu uz uplatu 
članarine do 3. lipnja 2016. Za više informacija o prijavi i načinu plaćanja možete se obratiti na karting@fsb.hr ili na 095 
9000 375 (Darko). 
 
Nakon jedanaestogodišnjeg uspjeha prethodnih FSB Karting Kupova nadamo se da ćete svojim odazivom i sudjelovanjem 
ovogodišnji Kup učiniti još uspješnijim.  
 
 
XII FSB Karting Kup biti će, kao i svake godine, medijski popraćen. Detalji i atmosfera prošlogodišnjih utrka nalaze se na 
https://www.facebook.com/FSBKarting i www.fsb.hr/karting. 
 
Za kraj natjecanja predviđeno je proglašenje pobjednika i podjela nagrada i priznanja, te naravno neizostavno druženje uz 
komentare utrka.  
 
Vidimo se! 
 
Uz sportski pozdrav, 
 
Jelena Šklebar, predsjednica HSA-SF  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


