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       Етап Чемпіонату України з ралі - ралі "Маріуполь" - це
один з найвидовищніших етапів Чемпіонату.
       Тони пилу, броди, десятки трамплінів та спека - все це
чекає на спортсменів та гостей Маріуполя у другий вік-енд
серпня!
   У 2020 році, після 9-річної перерви, до Маріуполя
повернулося велике ралі та стало великою автоподією
Донеччини, отримавши найвищі оцінки від офіційних осіб
Автомобільної Федерації України (FAU) та спортсменів зі
всієї України!
        
 АвтомобільнаАвтомобільна    Федерація УкраїниФедерація України    --

Організатор Чемпіонату УкраїниОрганізатор Чемпіонату України    з раліз ралі

MARIUPOL RACEMARIUPOL RACE - Промоутер етапу - Промоутер етапу
Чемпіонату України з ралі -Чемпіонату України з ралі -    ралі "Маріуполь"ралі "Маріуполь"



      У перший змагальний день, 14 серпня в суботу,У перший змагальний день, 14 серпня в суботу,
нас очікує запекла боротьба учасників нанас очікує запекла боротьба учасників на
спецІальній ділянці "Паралелька", яка єспецІальній ділянці "Паралелька", яка є
особливістю та "перчинкою"особливістю та "перчинкою"    Чемпіонату.Чемпіонату.

  Автомобілі стартують одночасно, що єАвтомобілі стартують одночасно, що є
незвичним для ралі, рухаються по паралельнимнезвичним для ралі, рухаються по паралельним
трасам, за якими мають змогутрасам, за якими мають змогу
спостерігати сотні шанувальників успостерігати сотні шанувальників у
глядацьких зонах.глядацьких зонах.

14 - 15 СЕРПНЯ14 - 15 СЕРПНЯ
20212021

15:30 - 18:0015:30 - 18:00

Змагання першого дняЗмагання першого дня

Маріупольський р-н,Маріупольський р-н,  
Старий аеродромСтарий аеродром

19:00 - 20:0019:00 - 20:00

Церемонія відкриттяЦеремонія відкриття  

м. Маріуполь,м. Маріуполь,  
Театральна площа, 1Театральна площа, 1

14 СЕРПНЯ:14 СЕРПНЯ:

            Другий змагальний день починається рано-Другий змагальний день починається рано-
вранці в неділю, 15 серпня, і буде проходити завранці в неділю, 15 серпня, і буде проходити за
межами міста - в с. Мелекіне та с. Кременівка!межами міста - в с. Мелекіне та с. Кременівка!
Видовище - неймовірне: круті повороти,Видовище - неймовірне: круті повороти,
трампліни, гучний рів та швидкіть спортивнихтрампліни, гучний рів та швидкіть спортивних
автомобілів всесвітньо відомих марок,автомобілів всесвітньо відомих марок,
адреналін та "мурахи" на шкірі від задоволення!адреналін та "мурахи" на шкірі від задоволення!
Це все те, що чекає на Вас 14-15 серпня вЦе все те, що чекає на Вас 14-15 серпня в
Маріуполі та Маріупольському районі.Маріуполі та Маріупольському районі.

  Урочиста церемонія відкриття та церемоніяУрочиста церемонія відкриття та церемонія
нагородження переможців IV етапу Чемпіонатунагородження переможців IV етапу Чемпіонату
України з ралі - ралі "Маріуполь", проходитимутьУкраїни з ралі - ралі "Маріуполь", проходитимуть
в самому "серці" міста - на Театральний площі,в самому "серці" міста - на Театральний площі,
де зберуться сотні міських жителів та гостейде зберуться сотні міських жителів та гостей
Маріуполя!Маріуполя!

8:00 - 17:008:00 - 17:00

Змагання другого дняЗмагання другого дня

  Маріупольський р-н.Маріупольський р-н.  
с. Портівське,с. Портівське,  
с. Мелекіне,с. Мелекіне,
с. Глибоке,с. Глибоке,
  с. Кременівка.с. Кременівка.

18:00 - 19:0018:00 - 19:00

ЦеремоніяЦеремонія
нагородженнянагородження
переможців раліпереможців ралі
"Маріуполь""Маріуполь"  

м. Маріуполь,м. Маріуполь,
Театральна площа, 1Театральна площа, 1

15 СЕРПНЯ:15 СЕРПНЯ:
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