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1. ВСТУП 

1.1. Загальні положення 

Ралі «ФОРТЕЦЯ» проходитиме у відповідності до Міжнародного Спортивного Кодексу FIA та 

його додатків, Національного Спортивного Кодексу ФАУ та його додатків, Загального 

Регламенту Чемпіонату України з ралі 2019 року з розширеннями для національних серій з ралі 

(далі – Загального Регламенту) та цього Додаткового Регламенту. 

Про будь-які доповнення, виправлення або уточнення до цього Регламенту буде повідомлено 

виключно за допомогою пронумерованих та датованих Бюлетенів, які видаватимуться 

Промоутером (Оргкомітетом) змагання або Спортивними Комісарами змагання.  

До участі у змаганні допускаються власники національних ліцензій або міжнародних ліцензій 

водія категорії «А», «B», «C», «D», «R», «Д0», «Д1», «ДЮ» та власники національних або 

міжнародних ліцензій представника категорій «СР», «СТ», «ПІ», «ПН», виданих FAU і внесених у 

Реєстр володарів ліцензій FAU та дійсних у поточному році.  

Власники ліцензій категорії «ДЮ» не мають права керувати автомобілем. Власники ліцензій, 

виданих іншими НАФ (ASN), допускаються до участі на умовах, визначених FIA, за дозволом цієї 

НАФ (ASN). 

Для зручності іноземних учасників змагання даний Регламент буде опубліковано на 

офіційному сайті змагання у перекладі на англійську мову.  У випадку виникнення будь-яких 

суперечок стосовно трактування даного Регламенту, тільки український текст буде взято до 

уваги.   

1.2. Дорожнє покриття 

95% дорожнього покриття – гравій, грунт; 

5% дорожнього покриття – бруківка. 

1.3. Загальна довжина маршруту та спеціальних ділянок 

Загальна довжина СД: 110,24 км 

Загальна довжина маршруту:  330,30 км 

Загальна кількість спецділянок: 12 

Загальна кількість секцій: 3 

Загальна кількість Днів: 2 



 
 
1.4. Тестова ділянка 

Тестову ділянку буде організовано в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області 10 

травня 2019 року з 10:00 до 16:00. Умови проведення офіційних тестів буде викладено 

Промоутером на офіційному сайті змагання. 

1.5. Заборонене ознайомлення 

З дати офіційної публікації цього Регламенту на сайті FAU учасникам, що прийматимуть участь 

у даному змаганні, під загрозою недопуску до цього змагання забороняється до початку 

змагання ознайомлення з трасою ралі, схема якої буде наведена у Додатку V до цього 

Регламенту. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ 

2.1. Заліки, до яких входить ралі 

Чемпіонат України з ралі для перших водіїв, других водіїв та команд 

Трофей Rally Legends 

2.2. Номери віз 

Віза ФАУ:  Видана:  

2.3. Промоутер (організатор) змагання 

ГО «Відкрита асоціація готельєрів та рестораторів Кам’янця-Подільського» 

Офіс Промоутера: м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна, 23/4; e-mail: fortecya.org@gmail.com  

Офіційний сайт змагання: www.rally-fortecya.com  

2.4. Організаційний комітет 

Голова комітету Сімашкевич Михайло Кам’янець-Подільський міський голова  

Заступник голови 

комітету 

Ковальський Анатолій Голова ГО «Відкрита Асоціація готельєрів 

та рестораторів Кам’янця-Подільського» 

Член комітету Борейко Олександр Керівник ТОВ «Світязь» 

2.5. Спортивні комісари 

Голова КСК Калниш Світлана Київ, Україна 

Спортивний комісар Петрищев Олег Херсон, Україна 

Спортивний комісар Кисельов Володимир Херсон, Україна 

Секретар КСК Близнюк Олена Маріуполь, Україна 
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2.6. Спостерігачі та делегати 

Спостерігач ФАУ Шредер Микола Київ, Україна 

Технічний Делегат ФАУ Донской Борис Київ, Україна 

Делегат Безпеки ФАУ Вакантна Місто, країна 

2.7. Вищі посадові особи 

Директор ралі Лойленко Михайло Київ, Україна 

Заступник Директора –  

Начальник безпеки 

Березенський Дмитро Київ, Україна 

Заступник Директора –  

Начальник дистанції 

Бойченко Іван Одеса, Україна 

Заступник Директора –  

Інформаційний супровід 

Некрасов Володимир Київ, Україна 

Заступник Директора Бібіксаров Олександр Київ, Україна 

Заступник Директора –  

Головний секретар 

Бевз Костянтин Київ, Україна 

Технічний комісар Донской Борис Київ, Україна 

Головний хронометрист Ейдеміллер Іван Київ, Україна 

Головний лікар Ельяшевський Богдан Київ, Україна 

Офіцер безпеки Мороз Вадим Київ, Україна 

Адміністратор сервісного парку Люба Юрій Кам.-Подільський, Україна 

Офіцер по зв’язках з учасниками Каулакалнс Дзінтарс Уіднес, Велика Британія 

Офіцер по зв’язках з учасниками Кравцова Тетяна Київ, Україна 

Прес-аташе Єршова Олександра Київ, Україна 

2.8. Розташування штабу ралі  

Адреса: Кам’янець-Подільський, пл. Польський ринок, 1 – міська ратуша 

Дата Години роботи 

П’ятниця, 10.05.2019 12:00 – 22:00 

Субота, 11.05.2019 06:00 – 22:00 

Неділя, 12.05.2019 07:00 – 22:00 

  



 
 
2.9. Розташування парку сервісу  

Адреса: Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 11 – ТЦ «Епіцентр К» 

Дата Години роботи 

П’ятниця, 10.05.2019 19:00 – 22:00 

Субота, 11.05.2019 06:00 – 22:00 

Неділя, 12.05.2019 07:00 – 22:00 

 

2.10. Розташування нічного закритого парку  

Адреса: Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 11 – ТЦ «Епіцентр К» 

 Розташування фінішного закритого парку 

Адреса: Кам’янець-Подільський, пл. Польський ринок  

2.11. Розташування медіа-центру  

Адреса: Кам’янець-Подільський, пл. Польський ринок, 1 – міська ратуша 

Дата Години роботи 

П’ятниця, 10.05.2019 12:00 – 22:00 

Субота, 11.05.2019 06:00 – 22:00 

Неділя, 12.05.2019 07:00 – 22:00 

 

2.12. Основні GPS-координати (Google Maps) 

Штаб ралі, медіа-центр 48.675328 26.572793 

Парк сервісу, закритий парк 48.704410  26.558142 

Фінішний закритий парк 48.675251 26.573745 

Місце технічного контролю 48.693557 26.580884 

Місце церемоніального старту та фінішу 48.675615 26.572582 

Зона віддаленої дозаправки 48.796412 26.624659 

  



 
 

3. ПРОГРАМА РАЛІ 

3.1. Розклад до початку тижня ралі 

Вівторок, 12.03.2019 

 Публікація проекту Додаткового Регламенту 

 Відкриття прийому заявок 

П’ятниця, 12.04.2019 

 Публікація Додаткового Регламенту та схеми ралі 

П’ятниця, 03.05.2019 

 Закінчення прийому заявок на участь в тестовій ділянці 

 Закінчення прийому заявок на участь у ралі 

Субота, 04.05.2019 

 Публікація Дорожньої книги та мапи ралі 

 Публікація Списку прийнятих заявок, попереднього стартового порядку, 

розкладів адміністративної перевірки та технічної інспекції 

Інформація публікується на сайті www.rally-fortecya.com 

3.2. Розклад протягом тижня ралі 

П’ятниця, 10.05.2019 

12:00 Відкриття Штабу ралі та парку сервісу Кам’янець-Подільський,  

пл. Польський ринок, 1 

12:00 Розташування Офіційної Дошки оголошень Штаб ралі 

12:00 Відкриття прес-центру та початок 

акредитації ЗМІ 

Кам’янець-Подільський,  

пл. Польський ринок, 1 

10:00 – 16:00 Тестова ділянка  

13:00 – 22:00 Попередня реєстрація та видача офіційних 

документів та наклейок 

Штаб ралі 

17:00 – 19:00 Ознайомлення з трасою СД1/3  

19:00 Відкриття парку сервісу Кам’янець-Подільський, 

Хмельницьке шосе, 11 

19:30 Брифінг пілотів Місце проведення буде 

оголошено додатково 

22:00 Закінчення прийому відомостей про других 

пілотів 

Штаб ралі 
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Субота, 11.05.2019 

06:00 – 08:00 Видача офіційних документів та наклейок Штаб ралі 

08:00 – 13:00 Адміністративні перевірки Штаб ралі 

08:30 – 13:30 Технічна інспекція, пломбування та 

маркування 

Кам’янець-Подільський,  

Хмельницьке шосе, 34 

07:00 – 16:00 Ознайомлення з трасою ралі  

10:00 Брифінг пілотів автомобілів безпеки Штаб ралі 

15:00 Перше засідання Спортивних Комісарів Штаб ралі 

15:30 Публікація стартової відомості на Перший 

День ралі та Церемонію відкриття ралі  

Офіційна дошка оголошень, 

сайт змагання 

16:15 Передстартова прес-конференція Кам’янець-Подільский,  

Вул. Старобульварна, 2 

Готель «Рейкартц» 

16:40 Початок Церемонії відкриття ралі Кам’янець-Подільський,  

пл. Польський ринок 

17:00 Старт з КЧ0  

19:40 Початок постановки автомобілів у нічний 

Закритий парк 

Кам’янець-Подільський, 

Хмельницьке шосе, 11 

21:00 Публікація стартової відомості на Другий 

День ралі 

Офіційна дошка оголошень, 

сайт змагання 

Неділя, 12.05.2019 

07:30 Технічна інспекція машин, що приймають 

рестарт 

Кам’янець-Подільський, 

Хмельницьке шосе, 11 

08:00 Вихід першого автомобіля з нічного 

Закритого парку, старт Другого дня ралі 

Кам’янець-Подільський, 

Хмельницьке шосе, 11 

17:31 Початок постановки автомобілів у фінішний 

Закритий парк 

Кам’янець-Подільський,  

пл. Польський ринок 

17:45 Фінальна прес-конференція Медіа-центр 

18:10 Публікація Попередніх Неофіційних 

Результатів ралі 

Офіційна дошка оголошень, 

сайт змагання 

18:10 Початок церемонії нагородження призерів та 

переможців ралі 

Кам’янець-Подільський,  

пл. Польський ринок 

18:55 – 20:55 Фінальна технічна інспекція Кам’янець-Подільський,  



 
 

Хмельницьке шосе, 34 

20:55 Друге засідання Спортивних Комісарів Штаб ралі 

21:10 Публікація Попередніх Офіційних 

Результатів ралі 

Офіційна дошка оголошень, 

сайт змагання 

21:40 Публікація Остаточних Офіційних 

Результатів ралі 

Офіційна дошка оголошень, 

сайт змагання 

 

4. ЗАЯВКИ 

4.1. Закінчення прийому заявок 

Дата закінчення прийому заявок: П’ятниця, 03.05.2019 

4.2. Процедура прийому заявок 

Будь-яка особа або команда, що бажає взяти участь у ралі «ФОРТЕЦЯ», повинна у порядку, 

передбаченому п. 27 Загального Регламенту, надіслати Промоутеру належним чином 

заповнену заявку щонайпізніше о 24:00 3 травня 2019 року. Дані стосовно другого водія можуть 

заповнюватись до 22:00 10 травня 2019 року. Заявки мають бути подані на електронну пошту 

fortecya.org@gmail.com або шляхом онлайн-реєстрації на офіційному сайті змагання.   

У виняткових випадках заявку може бути прийнято до 22:00 10 травня 2019 року за умови 

застосування п. 28.5 Загального Регламенту. 

Заявки, що не супроводжуються повним заявочним внеском, вважатимуться прийнятими 

умовно.  

4.3. Кількість учасників та класи 

Кількість екіпажів обмежується 60-ма. В заліку змагання братимуть участь автомобілі, що 

відповідають вимогам наступних класів: 

• автомобілі класу «RC1» (згідно регламенту Чемпіонату світу з ралі) та автомобілі з 

електричним двигуном виключно в абсолютному заліку окремого змагання (без 

нарахування очок в залік Чемпіонату); 

• автомобілі класу «RC2» (згідно регламенту Чемпіонату світу з ралі) виключно в 

абсолютному заліку; 

• автомобілі груп «4WD OPEN», «2WD OPEN» та «2WD» – у абсолютному заліку та 

залікових групах. 
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4.4. Заявочні внески 

Встановлюється наступний розмір заявочних внесків: 

• класи RC1, RC2       9000 грн. 
• клас 4WD OPEN       7000 грн.  
• клас 2WD OPEN       5000 грн. 
• клас 2WD         4500 грн. 
• молодіжний екіпаж      1500 грн. 
• жіночий екіпаж       1500 грн. 
• участь команди        1000 грн. 

4.5. Деталі платежів 

Заявочний внесок у вигляді доброчинного внеску для розвитку автомобільного спорту 

сплачується готівкою під час реєстрації або за наступними реквізитами: 

ГО «Відкрита асоціація готельєрів та рестораторів Кам’янця-Подільського» 

ЄДРПОУ 37368431 

Приват Банк 

Р/р 26009052331125  

МФО 315405 

4.6. Повернення заявочних внесків 

Повернення заявочних внесків відбувається згідно п.п. 28.3; 28.4 Регламенту Чемпіонату. 

4.7. Комплект для одного екіпажу 

Кожен екіпаж, що бере участь у ралі, має отримати наступний комплект документів: 

Документ Кількість Документ Кількість 

Додатковий Регламент 1 Бейджі 6 

Дорожня Книга 1 Наклейка TEAM 1 

Путівник по Ралі 1 Наклейка COMPETITOR 1 

Книга сервісу 2 Наклейка SERVICE 2 

 

5. СТРАХУВАННЯ 

5.1. Страхова відповідальність Промоутера (Організатора) змагання 

Згідно з договором між Промоутером та страховою компанією «Брокбізнес», Організатор має 

поліс страхування цивільної відповідальності, який покриває можливі збитки, нанесені третім 

особам під час змагання, на суму 900 000 гривень.  



 
 
5.2. Міжнародна «зелена карта» 

Для екіпажів, члени яких не є резидентами України, наявність під час адміністративної 

перевірки діючої міжнародної «зеленої карти» на автомобіль є обов’язковою. За відсутності цієї 

карти екіпаж не буде допущено до старту.  

5.3. Страхова відповідальність учасника 

Кожен член екіпажу, що бере участь у змаганні, повинен мати страховий поліс від нещасного 

випадку на суму щонайменше 50 000 грн, дія якого розповсюджується на участь у спортивних 

змаганнях.  

5.4. Повідомлення про страховий випадок 

Кожен екіпаж зобов’язаний повідомити Промоутера про будь-який страховий випадок або 

пошкодження, спричинене його автомобілем під час ралі. Про порушення цього правила 

організатором буде повідомлено Національну Федерацію (ASN), за ліцензіями якої виступав 

даний екіпаж.   

6. РЕКЛАМА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

6.1. Розміщення реклами та стартових номерів 

Схему розміщення стартових номерів та необов’язкової реклами Промоутера надано у Додатку 

IV до цього Регламенту.  

6.2. Відсутність реклами або стартових номерів 

Наклейки ралі, які надаються Промоутером, обов’язково повинні закріплюватися на автомобілі 

протягом усього змагання. Відсутність хоча б однієї наклейки у будь-який момент ралі потягне 

за собою грошовий штраф 1000 грн. за кожну. Відсутність на автомобілі прізвищ членів 

екіпажу або національних прапорів (крім випадків, коли в ході змагання задні бокові вікна 

автомобіля виявляться розбитими) потягне за собою грошовий штраф 2000 грн.  

7. ШИНИ 

7.1. Відповідність шин 

Вимоги щодо відповідності шин для використання на спеціальних ділянках викладено у п. 64 

та в Додатку V Загального Регламенту.  

  



 
 
7.2. Обмеження кількості шин 

Загальна кількість шин, які можуть бути використані під час змагання, дорівнює 10 згідно 

умовам п. 64.4 Загального регламенту. З метою забезпечення безпеки, виключно для змагання 

на Секції 1 (ССД1 – 4) дозволяється використання додаткового комплекту шин у кількості 

щонайбільше 4 штук, які відповідають вимогам  пункту 7.1 цього Регламенту без обов’язкового 

маркування. 

7.3. Шини для ознайомлення 

Для ознайомлення з трасою ралі можуть використовуватись шини у відповідності до п. 36.5 

Загального регламенту.  

8. ПАЛЬНЕ 

8.1. Відповідність пального 

Під час змагання може використовуватись паливо, що реалізується в торговій мережі..  

8.2. Процедура дозаправки 

Для дозаправки під час змагання буде виділено та належним чином позначено Зону 

дозаправки на виході з Парку Сервісу, а також Зону віддаленої дозаправки, місце якої буде 

позначено в Дорожній книзі. Вимоги щодо процедури дозаправки викладено у п. 62 Загального 

Регламенту.   

9. ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

9.1. Реєстрація на ознайомлення 

Реєстрація автомобіля ознайомлення до початку процедури ознайомлення є обов’язковою. 

Реєстрація проходитиме в Штабі ралі згідно розкладу. Під час реєстрації екіпаж отримає дві 

наклейки ознайомлення та карту часу ознайомлення. Зареєстрований автомобіль 

ознайомлення повинен бути позначений двома наклейками (на передньому та задньому склі) 

протягом всього часу ознайомлення.  

Учасник має повідомити Промоутера про будь-яку заміну автомобіля ознайомлення, а також 

надати в секретаріат дані про новий автомобіль ознайомлення. Карту часу ознайомлення 

необхідно здати офіційним особам ралі не пізніше, ніж на КЧ0. В разі відсутності в карті 

ознайомлення щонайменше однієї відмітки з кожної СД екіпаж не буде допущено до старту у 

змаганні.  

  



 
 
9.2. Розклад ознайомлення 

Видача маршрутних документів на ознайомлення відбудеться в Штабі ралі згідно Програми 

ралі. Буде дозволено дворазовий проїзд для ознайомлення з трасою кожної СД (кожна 

спеціальна ділянка, проходження якої передбачене Маршрутним листом двічі, буде розцінена, 

як одна СД). Розклад ознайомлення буде викладено у Додатку II до цього регламенту.  

9.3. Правила ознайомлення 

Вимоги до процедури ознайомлення викладено у п. 36 Загального Регламенту.   

9.4. Швидкісний режим під час ознайомлення 

Під час ознайомлення з маршрутами СД буде діяти обмеження швидкості – в населених 

пунктах 50 км/год., поза населеними пунктами – 80 км/год. Не буде пеналізовано перевищення 

швидкості до 10 км/год. Зони обмежень швидкості буде позначено на мапі ралі, яку буде 

опубліковано Промоутером 3 травня 2019 р. на офіційному сайті змагання. 

Контроль за дотриманням швидкісного режиму під час ознайомлення буде здійснюватись за 

допомогою GPS-трекерів, які буде видано Промоутером. Процедуру отримання трекерів буде 

описано в окремому бюлетені.  

При перевищенні швидкості більше ніж на 10 км/год. буде накладено пеналізацію згідно п. 

36.12.3 Загального Регламенту. Будь-яке порушення швидкісного режиму на дорогах 

загального користування, зафіксоване співробітниками Дорожньої Інспекції, потягне за собою 

покарання згідно діючих ПДР України.  

9.5. Ознайомлення з трасою ССД 2/4 «Фортеця» 

Ознайомлення з трасою ССД 2/4 «Фортеця» проходитиме колоною під конвоєм на спортивних 

автомобілях. Для формування колони спортивні автомобілі мають бути до 14:15 суботи, 11 

травня, поставлені в накопичувач біля парку сервісу згідно схеми, опублікованій в Дорожній 

книзі. Екіпажі, чиї автомобілі не будуть поставлені в цей накопичувач до вказаного часу, не 

будет допущено до ознайомлення з трасою ССД 2/4. Промоутер рекомендує учасникам 

прикрасити автомобілі національним прапором країни, яку представлятиме екіпаж. 

Рух колони з цього накопичувача почнеться о 14:30. Початок першого кола ознайомлення з 

трасою ССД – 15:00, другого – 15:30.  

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПЕРЕВІРКИ 



 
 
10.1. Умови адміністративних перевірок 

Адреса: Кам’янець-Подільський, пл. Польський ринок, 1 

Дата Тривалість перевірок 

Субота, 11.05.2019 08:00 – 13:00 

 
Розклад адміністративних перевірок буде випущено окремим Бюлетенем, опубліковано на 

офіціальному сайті змагання, вислано учасникам разом зі списком прийнятих заявок та 

розміщено на Офіційній дошці оголошень. Умови проведення адміністративної перевірки 

викладено у п. 30 Загального Регламенту. 

10.2. Документи, що перевірятимуться 

Під час адміністративної перевірки необхідно пред’явити наступні документи: 

• Належним чином заповнені заявочні форми 
• Посвідчення осіб Водіїв 
• Ліцензії Водіїв та Представників 
• Водійські посвідчення членів екіпажу 
• Дозвіл ASN (для іноземних учасників) 
• Медичні картки 
• Страхові поліси членів екіпажу 

11. ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ, ПЛОМБУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ 

11.1. Умови технічної інспекції 

Адреса: Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 34 

Дата Тривалість перевірок 

Субота, 11.05.2019 08:30 – 13:30 

 
Розклад технічної інспекції буде випущено окремим Бюлетенем, опубліковано на офіційному 

сайті змагання, вислано учасникам разом зі списком прийнятих заявок та розміщено на 

Офіційній дошці оголошень. Умови проведення технічної інспекції викладено у п. 31 – 32 

Загального Регламенту. 

11.2. Документи, що перевірятимуться 

Під час технічної інспекції необхідно пред’явити наступні документи: 

• Бланк технічної інспекції (який отримано на адміністративній перевірці) 
• Реєстраційні документи на автомобіль 
• Спортивний технічний паспорт автомобіля 
• Страхові поліси на автомобіль 



 
 

• Омологаційну карту FIA  

11.3. Запізнення на технічну інспекцію 

Запізнення на Технічну Інспекцію в межах часу її проведення пеналізується Промоутером 

грошовим штрафом у розмірі 20% від заявочного внеску екіпажу. Прибуття на Технічну 

Інспекцію після її закінчення пеналізується Промоутером грошовим штрафом у розмірі 50% від 

заявочного внеску екіпажу або дискваліфікацією за рішенням Спортивних Комісарів. 

11.4. Пломбування та маркування 

Пломбування та маркування є обов’язковим для автомобілів списку Пріоритету, викладеному у 

Додатку IV до Загального регламенту. Решта автомобілів можуть бути запломбовані та 

марковані на розсуд Технічного Комісара.  

11.5. Бризговики 

Використання бризговиків є обов’язковим згідно Статті 252.7.7 Додатку J Міжнародного 

спортивного кодексу FIA.  

11.6. Обладнання безпеки водіїв 

Обладнання безпеки пілотів – шоломи, системи FHR (HANS), взуття та одяг – будуть перевірені 

під час технічної інспекції. Вимоги до цього обладнання викладено у Додатку L Міжнародного 

спортивного кодексу FIA.  

12. ІНШІ ПРОЦЕДУРИ 

12.1. Відповідальність до старту 

Всі грошові пеналізації, накладені до початку змагальної частини ралі, мають бути сплачені в 

Секретаріат ралі до 16:30 11 травня 2019 р. Про несплату екіпажем грошової пеналізації до 

цього терміну буде повідомлено Спортивним Комісарам.  

12.2. Тестова ділянка 

Тестову ділянку буде проведено за умови подачі у строк, визначений Програмою змагання, 

щонайменше десяти заявок від бажаючих. В цьому випадку час, місце та умови проведення 

тестової ділянки буде викладено окремим повідомленням.  Вартість участі в тестах для одного 

автомобілю становить 2700 грн. 

12.3. Мийка автомобілів 

Перед в’їздом до парку сервісу та передстартового накопичувача Промоутером буде 

передбачено мийку автомобілів, місце розташування якої буде позначено в Дорожній книзі.  



 
 
12.4. Церемонія відкриття змагання 

Урочиста церемонія відкриття змагання відбудеться одразу після проходження КЧ 0. Екіпажі, 

що належним чином провели ознайомлення з трасою, повинні згідно програми ралі прибути в 

передстартову зону та поставити автомобілі у передстартовий накопичувач. Екіпаж, який не 

поставить автомобіль в передстартовий накопичувач до 16:45, не буде допущено до старту. 

Після проїзду через стартовий подіум екіпажі мають негайно вирушати до КЧ 1 (старт першої 

спецділянки). 

12.5. Процедура старту на СД 

Стартовий інтервал на ССД Секції 1 складатиме 1 хвилину для всіх екіпажів. Стартовий 

інтервал на СД Секцій 2 та 3 складатиме 2 хвилини як мінімум для перших десяти екіпажів та 1 

хвилину для всіх інших екіпажів, якщо інше не буде вирішено Спортивними Комісарами. 

Процедура старту – згідно вимог п. 44.2 Загального Регламенту.  

12.6. Маркери на СД 

На трасі швидкісних ділянок буде встановлено Маркери та Ретардери, позначені в Дорожній 

книзі та контрольовані Суддями факту. За непроходження згідно Дорожньої книги Маркера або 

Ретардера екіпаж буде пеналізовано Спортивними Комісарами аж до виключення.   

12.7. Рестарт за системою Ралі 2 

Автомобілі, що не дісталися фінішу Секцій 1 або 2, мають право прийняти Рестарт за системою 

Ралі 2. Вимоги до таких автомобілів викладено у п. 54 та 55 Загального Регламенту. Автомобілі 

екіпажів, що бажають прийняти Рестарт, мають бути представлені на повторну технічну 

інспекцію у термін, вказаний в програмі ралі.   

12.8. Дозволені ранні відмітки 

На КЧ 4B та 12D буде дозволено ранню відмітку без пеналізації.  

12.9. Парк сервісу 

Адреса: Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 11 – ТЦ «Епіцентр К» 

Дата Години роботи 

П’ятниця, 10.05.2019 19:00 – 22:00 

Субота, 11.05.2019 06:00 – 22:00 

Неділя, 12.05.2019 06:00 – 22:00 

На територію Парку Сервісу допускатимуться, крім автомобілів, що змагаються, виключно 

автомобілі, позначені наклейками SERVICE. Швидкість руху на території парку сервісу не 



 
 
повинна перевищувати 10 км/год. Дозаправка автомобілів дозволена тільки у спеціально 

призначених для цього зонах.  

Кожен екіпаж несе відповідальність за стан відведеної йому сервісної зони. Будь-яке 

пошкодження асфальтового покриття у парку сервісу суворо заборонено. За порушення 

екологічного законодавства у парку сервісу екіпажі буде пеналізовано на розсуд Промоутера. 

Залишати парк сервісу без попередньої згоди Адміністратора Парку Сервісу суворо заборонено.  

12.10. Адміністратор Парку Сервісу 

Посаду Адміністратора Парку Сервісу займатиме Люба Юрій, м. Кам’янець-Подільський.  

12.11. Зони Регрупінгу та Закритий Парк 

Доступ учасників та офіційних осіб до всіх Зон Регрупінгу та Закритого Парку буде 

здійснюватись згідно Загального Регламенту за винятком передстартового та фінішного 

накопичувачів, в яких дозволяється знаходитись виключно членам екіпажів та акредитованим 

представникам медіа. Під час постановки автомобілів у нічний Закритий Парк Першого дня 

ралі присутність екіпажу не є обов’язковою.  

12.12. Церемоніальний фініш 

Процедура церемоніального фінішу гонки та нагородження переможців та призерів 

проходитиме за Попередніми Офіційними Результатами ралі. Після КЧ 12С (сервіс вихід) кожен 

екіпаж повинен згідно Дорожньої Книги дістатись КЧ 12E (закритий парк подіум). Процедура 

та порядок проходження церемоніального подіуму будуть здійснюватись за вказівками та під 

контролем офіційних осіб. Після проходження церемоніального подіуму екіпажі повинні 

повернути автомобілі до фінішного закритого парку, де вони залишаються до відкриття ЗП 

рішенням Спортивних Комісарів. Змагальна частина ралі закінчиться на КЧ 12E. 

12.13. Офіційний час 

Офіційним часом протягом всього проведення змагання буде київський час. Офіційний час в 

будь-який момент змагання може бути отриманий в штабі ралі.  

12.14. Бонусні очки 

Спецділянки СД1, СД2, СД3 та СД4 проводитимуться, як Супер Спеціальні Ділянки. Бонусні очки 

нараховуватимуться згідно п 10.2 Загального Регламенту за сумою кращих часів, показаних на 

СУ1, 2, 3 та 4 (Секція 1). При цьому можливі дорожні пеналізації враховуватись не будуть.  

  



 
 
12.15. Додатковий залік «100+» 

На ралі «ФОРТЕЦЯ» у якості неофіційного заліку буде розіграно Кубок міського голови 

Кам’янця-Подільського «Трофей 100+», присвячений 20-річчю ралі в Кам’янці-Подільському. 

Участь у заліку братимуть екіпажі, в яких сумарний вік першого та другого пілотів перевищує 

100 років. Першість у цьому заліку буде виявлено за сумою кращих результатів на СД Секцій 1 

та 2 з урахуванням всіх можливих дорожніх пеналізацій.  

13. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ТА МЕДІА 

Вищі посадові особи ралі будуть ідентифіковані за допомогою беджів із зазначенням П.І.Б. та 

посади. П.І.Б. та фото Офіцерів по зв`язку з учасниками вказано у Додатку II до цього 

Регламенту.  

Інші офіційні особи та представники медіа під час змагання будуть ідентифіковані наступним 
чином: 

Начальник СД Червона жилетка  

Начальник КЧ Блакитна жилетка  

Маршали безпеки Жовті жилетки 

Офіцери безпеки Помаранчеві жилетки 

Офіцер по зв’язках з учасниками Червона жилетка з текстом 

Маршал радіо-посту Жовта жилетка з синьою блискавкою 

Технічні комісари Чорні жилетки з текстом 

Медіа Білі жилетки з номером 

 

14. ПРИЗИ 

14.1. Фінальні класифікації 

За підсумками змагання будуть нагороджені переможець, другий та третій призери у 

наступних класифікаціях: 

• Етап Чемпіонату України серед перших та других пілотів у абсолютному заліку 

• Етап Чемпіонату України серед перших та других пілотів у залікових класах 

• Етап Чемпіонату України у командному заліку 

• Етап Трофею Rally Legends серед перших та других пілотів  

  



 
 
14.2. Процедура нагородження 

Процедура нагородження проходитиме на подіумі під час церемоніального фінішу ралі.  

15. ФІНАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ТА ПРОТЕСТИ 

15.1. Фінальна інспекція обраних автомобілів 

Адреса: Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 34 – автосалон «Смотрич-Авто» 

Дата Тривалість процедури 

Неділя, 12.05.2019 18:55 – 20:55 

15.2. Подання протесту 

Розмір внеску учасника при поданні протесту складатиме 5 000 грн.  

15.3. Подання апеляції в ФАУ 

Розмір внеску учасника при поданні апеляції у ФАУ складатиме 6 000 грн.  

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО УКРАЇНИ ТА БАЖАЄМО УСПІХУ У ЗМАГАННЯХ! 

  



 
 

ДОДАТОК IІ 

ГРАФІК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТРАСАМИ СПЕЦДІЛЯНОК 

 
 

Кам’янець-Подільський, п’ятниця, 10 травня 
 

Номер СД Назва СД Довжина СД Час ознайомлення 
1/3 Гала Отель  2,10 17:00 – 19:00 

 
Кам’янець-Подільський та Хмельницька обл., субота, 11 травня 

 
Номер СД Назва СД Довжина СД Час ознайомлення 

9/11 Український Кристал 10,85 07:00 – 09:00 
10/12 Верест 17,50 08:00 – 11:00 

6/8 Скринчук 9,95 10:00 – 12:00 
5/7 Світязь 12,34 11:00 – 14:00 
2/4 Фортеця  2,50 14:00 – 16:00 

 
 

Промоутер нагадує всім екіпажам, що будь-яке тренування під час ознайомлення з маршрутом 
ралі є суворо забороненим. Для людей, що мешкають обабіч маршруту ралі, змагання та – 
особливо! – ознайомлення, коли дороги відкрито для загального руху, означають значне 
підвищення інтенсивності дорожнього руху, що є втручанням в розклад їхнього повсякденного 
життя. Деколи це налаштовує людей проти змагань та їхніх організаторів, що може призвести 
до ускладнення проведення цими шляхами ралі в майбутньому.  

Через це організатори звертаються до учасників з проханням дотримуватись усіх правил 
ознайомлення та дорожнього руху. Промоутер разом з Дорожньою поліцією ретельно 
контролюватимуть весь маршрут ралі та застосовуватимуть до порушників відповідні штрафні 
санкції.     



 
 

ДОДАТОК III 

ОФІЦЕРИ ПО ЗВ’ЯЗКАХ З УЧАСНИКАМИ 
 

ДЗІНТАРС КАУЛАКАЛНС ТЕТЯНА КРАВЦОВА 
 

  
КОНТАКТНИЙ НОМЕР: 

 
+44 774 374 7200  

КОНТАКТНИЙ НОМЕР: 
 

+38 050 470 2010  
 

РОЗКЛАД РОБОТИ 
 

П’ятниця, 10 травня 
14:00 – 23:00 – штаб ралі 

 

П’ятниця, 10 травня 
14:00 – 23:00 – штаб ралі 

 
Субота, 11 травня 
06:00 – 13:30  – штаб ралі 
15:00  – перше засідання КСК 
15:00 – 17:00 – передстартовий 
накопичувач  
17:00 – 19:00 – старт ралі (КЧ 0)  
20:00 – 22:00  – нічний закритий парк 

 

Субота, 11 травня 
08:30 – 13:30  –технічна інспекція 
15:00  – перше засідання КСК 
15:30  – публікація стартової 
відомості 
16:00 – 19:00 – старт ралі (КЧ 0)  
20:00 – 22:00  – штаб ралі 

 
Неділя, 12 травня 
08:00 – 12:00  – штаб ралі 
12:30 – 16:30  – парк сервісу 
16:30 – 17:30  – фінішний закритий парк 
17:30    – публікація Попередніх 
Офіційних результатів ралі (до 
задоволення усіх можливих протестів) 

Неділя, 12 травня 
08:00 – 10:00  – старт Другого дня ралі  
10:00 – 12:30  – штаб ралі 
12:30 – 16:30  – медіа-зона 
16:30 – 17:30  – фінішний закритий парк 
17:30    – публікація Попередніх 
Офіційних результатів ралі (до 
задоволення усіх можливих протестів) 

 



 
 

ДОДАТОК IV 
 

РОЗТАШУВАННЯ НОМЕРІВ ТА РЕКЛАМИ 

 

ПЕРЕЛІК ОФІЦІЙНИХ НАКЛЕЙОК 
1. Стартові номери 
2. 43 х 21,5 см (на передньому капоті) - офіційна передня наклейка (емблема ралі) 
3. 30 х 10 см (з зовні заднього вікна) - офіційна задня наклейка 
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕКЛАМИ 
4. 67 х 17 см (на передніх дверях а/м) з урахуванням стартового номера 
5. 17 х 50 см ( у номера на даху а/м) 
ПРІЗВИЩА І ПРАПОРИ 
6. Місце розміщення прізвищ членів екіпажу і їх національних прапорів 
ПЕРЕЛІК НЕОБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕКЛАМИ 
7. 20 х 40 см (на передніх дверях а/м по обидва боки) 
8. 30 х 15 см (на передніх крилах а/м по обидва боки) 
9. 20 х 40 см (на задніх крилах а/м по обидва боки) 
10. 20 х 40 см (на даху а/м) 
11. 25 х 10 см (на передньому бампері з обох боків) - наклейки офіційних партнерів змагання 
12. 10 х 10 см дві наклейки у верхніх кутах переднього скла: емблема ФАУ та комітету ралі 
ФАУ.  



 
 

ДОДАТОК V 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗНАКИ РАЛІ 
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