


Bambini Racing to profesjonalny team kartingowy dla najmłodszych kierowców. Pomagamy rozwijać umiejętności 
kierowcom już od 4 roku życia w kategoriach pokazowych oraz zawodniczych w Polsce i za granicą. 

Nasze wieloletnie doświadczenie z kartingiem wykorzystujemy podczas przygotowywania małych sportowców
do dalszej kariery.

O NAS



Aktualnie w Bambini Racing trenuje i startuje regularnie  kilkunastu zawodników. Dla większości młodych kierowców to 
już kolejny sezon w świecie sportów motorowych.

ZAWODNICY



Wielu naszych zawodników wielokrotnie stanęło na podium oraz odniosło wiele sukcesów zarówno w Polsce
jak i za granicą m.in.    * Kartingowy Mistrz Polski    * Zdobywca Pucharu Rok Cup Poland   * V-ce Mistrz Polski Młodzików

SUKCESY



Dysponujemy profesjonalnym zapleczem sprzętowym oraz trenerskim. Nasi trenerzy i mechanicy to byli utytuowani 
zawodnicy kartingowi. 

W trakcie całego weekendu wyścigowego oraz podczas treningów zapewniamy profesjonalną obsługę zawodników 
oraz zaplecze w postaci: namiotów serwisowych, indywidualnego, w pełni wyposażonego miejsca dla każdego 
kierowcy, przystoswanych samochodów i przyczep serwisowych, wyszkolonej kadry mechaników i trenerów, a także 
unikalny "kącik" zabaw dla małych zawodników.

TEAM



Nasz team uczestniczy we wszystkich polskich seriach kartingowych:
Rotax Max Challenge Polska ROK Cup Poland 
Pokazy Baby Challenge Baby ROK  
Pokazy Micro Max Trening Baby ROK
Mini Max Mini Rok  

   
Bierzemy udział również
w zawodach za granicą, m.in.:

CEE ROTAX
EUROFINALE ROTAX
ROTAX GRAND FINAL
FESTIVAL MICRO/MINI MAX

TORY I KRAJE



Naszym celem jest pokazanie najmłodszym zawodnikom, że przez ciężką pracę i wytrwałość w dążeniu do celu można 
osiągnąć to, o czym się marzy - zarówno w sporcie, jak i życiu codziennym. Stawiamy na upór, samodyscyplinę oraz 
zdrową rywalizację! 

Z biegiem czasu oraz progresem umiejętności wyrażonym przez osiągane rezultaty, stwarzamy możliwości rozwoju dla 
kierowców w: wyścigach samochodowych, rajdach bądź rallycrossie - wszystko w zależności od indywidualnych 
predyspozycji kierowcy. 

Ważnym aspektem przynależności do zespołu Bambini Racing są również - a może przede wszystkim - koleżeństwo i 
wzajemna pomoc. Młodzi zawodnicy uczeni są dobrych zachowań na torze oraz poza nim. Wiele dziecięcych znajomości 
i przyjaźni zawiązanych w czasie wyjazdów sportowych trwa do dziś, co jest najmilszą nagrodą za pracę całego Teamu. 

Dzieci poznają świat sportów motorowych także od strony technicznej, ucząc się podstaw u boku profesjonalnej obsługi 
teamu.

CEL



Naszym głównym celem jest aktualnie poszukiwanie utalentowanych młodych kierowców, a następnie umożliwienie 
rozwoju i pomocy w dalszej karierze. Chcielibyśmy również umożliwić taki rozwój potencjalnym zawodnikom bez 
zaplecza finansowego, co w przypadku sportów motorowych jest bardzo trudne. Równolegle będziemy kontynuować 
rozwój karier zawodników będących aktualnie w Bambini Racing podczas zawodów kartingowych w Polsce i za granicą.

ROZWÓJ I PLANY



Bambini Racing, oraz jego poszczególni zawodnicy, wielokrotnie gościli w ogólnopolskich programach telewizyjnych 
(m.in. „Dzień Dobry TVN”, „Prosto z Polski”, czy „Informacje” TVP), w wywiadach mediów internetowych, a także na 
łamach krajowych gazet - zarówno o charakterze motoryzacyjnym, jak informacyjnym.

           www.facebook.com/BambiniRacing

           www.youtube.com/user/BambiniRacing

           www.BambiniRacing.pl

MEDIA



Wojska Polskiego 28/49
05-500 Piaseczno

Michał Rogala
mobile: +48 888 877 922
team@bambiniracing.pl

KONTAKT


