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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ

Додаток №1

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ
2.1.     Назва, статус та організація змагань

2.1.1.
Назва змагань 2-й етап Кубок Єдності та Чемпіонат м. Кам’янське з картингу

Організатор змагань ОК "Спортивне селище"
2.1.3. Дата проведення змагань 11-12.05.2019 року
2.1.4. Місце проведення змагань м.Кам’янське, картодром "Dnipro Kart"
2.1.5. Керівні та регламентуючі

документи ФАУ, у
відповідності до яких

проводяться змагання

- НСК ФАУ;
-  «Правила змагань з картингу» (надалі «Правила…»);
- «Загальний  регламент  Кубку  Єдності  та  Чемпіонату  м.

Кам’янське з картингу 2019р»;
- «Загальних  вимог  до  всіх  чемпіонатів,  Кубків,  Трофеїв

(серій) України»;
- інших  регламентуючих  ФІА,  СІК-ФІА  та  ФАУ  стосовно

картингу;
- даного Регламенту та програми змагань, які є доповнюючим

та уточнюючим та видається організатором змагань.
- (Свідоцтво  організатора  змагання  №______від

“___“__________2019 року).
2.1.6. Відповідальність Всі водії, учасники, офіційні особи, представники преси, і всі 

інші особи, які мають відношення до підготовки і проведення 
змагання діють у відповідності з вимогами НСК ФАУ, 
регламентуючих документів СІК-ФІА, «Загального Регламенту
Чемпіонату, Кубку, Трофею України та національних змагань 
з картингу» та цим Регламентом

2.2 Організаційний комітет:
1 Шовкопляс Антон Член комітету
2 Козленко Марія Член комітету
3 Моня Юлія Член комітету

Адреса оргкомітету: м.Кам’янське вул.  Дніпробудівська 67
конт. тел. 098-666-54-62, 067-511-62-06

2.3. Офіційні особи змагання:

Посада на змаганнях ПІБ офіційної особи місто
Категорія

офіційної особи
Голова КСК Скрябін Ростислав Кам’янське 01.28.0010.19
Спортивні комісари Крамар Віктор Київ 01.28.0048.19
Спортивні комісари Перцов Сергій Кам’янське 02.33.0106.19
Директор змагання Іванов Андрій Кам’янське 02.25.0061.19
Технічний комісар Вечір Володимир Кам’янське 02.25.0029.19
Головний секретар Клименко Вадим Кам’янське 02.25.0030.19
Головний хронометрист Шовкопляс Маргарита Кам’янське 02.25.0028.19

2.4. Спостерігач ФАУ

Спостерігач ФАУ: __________________________

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Траса змагань

3.1.1. Траса змагання – картингова траса «Дніпро карт», вул. Дніпробудівська, 67.
3.1.2. Довжина кола – 1190м. 



3.2. Автомобілі.
П. Змагання Класи картів Відповідальність

3.2.1 2-й етап Кубок
Єдності та

«Comer miсro»,
«Піонер-Н-міні»,

До змагань допускаються карти, повністю
відповідаючи вимогам «Класифікації,



Чемпіонат м.
Кам’янське з

картингу

«Піонер-Н»,
«60-bаby»,
«60-mini»,
«National junior»,
«National»,
«National Shifter»,
«Безкоробка - ю»,
«Безкоробка», 
«KZ2», 
«Ротакс мікро»,
«Ротакс міні»,
«Ротакс Майстер 32+»

визначень та вимог до автомобілів карт»
та доповненням до них, затверджених КАС

ФАУ у 2019 році

3.2.1.1 Клас рахуєтеся що відбувся  якщо участь беруть не менше 5 заявлених пілотів.

3.2.3 На змаганнях використовується гума, марка якої визначена у п.5.2.1 «Загального регламенту
Кубку Єдності та Чемпіонату м. Кам’янське з картингу 2019р».

3.2.3.1  Для класів  картів  «Піонер-Н-міні»,  «Піонер-Н» дозволяється використання резини марки
«Vega MINI» резина типу дощ вільна. 

3.2.3.2  Для класів картів «Ротакс  Майстер 32+» недозволяється використовувати передні
гальма.

3.2.3.3  Для  класів  картів «Ротакс  Майстер  32+»  ОБОВЯЗКОВЕ  використання
переднього бампера, що змінює первісне положення у разі штовхання іншого
карту ( пункт 4.7. КВ та ТВК)

3.3. Учасники та водії
3.3.1. Допуск до змагань До змагань допускаються члени ФАУ, які мають відповідні

спортивні  ліцензії  ФАУ  та  інші  спортивні  документи
(відповідно до п.3.4.1 "Правил..."). 

3.3.2. Категорії ліцензій:
Водії «С –senior», «C-restricted», «С-junior», «КД», «КЛ», «КС», 

«РК» (одноразова), Д0, «МШ» та «ШО».
Представник-особа «СР», «ПІ»
Представник-команда «ПН», «СТ»

3.4. Заявки на участь
3.4.1

Організаційний захід
Посилання / місце проведення

заходу

Дата проведення
організаційного

заходу
3.4.2 Попередня реєстрація

учасників змагання
http://cku.org.ua/

cku_cabinet.php
до 01.05.2019 року

3.4.3 Отримання спортивних
документів

Суддівська будівля картодрому 10.05.2019 року
З 15 до 17 години
11.05.2019 року

З 8.30 – 9.00 

3.5. Обов’язкове обладнання, паливо на змаганнях та обладнання на картах

3.5.1 Датчики хронометражу марки
АМВ «TranX160».

Вартість оренди 
датчиків – 150 грн.

Відповідальність за наявність та 
робочий стан датчиків несуть 
Представники команд. Використання
датчиків хронометражу обов’язкове 

http://cku.org.ua/cku_cabinet.php
http://cku.org.ua/cku_cabinet.php


у тренуваннях у суботу, на 
кваліфікації, відбіркових та 
фінальних заїздах

3.5.2 Обов'язкове використання в 
офіційні дні бензину 
OKKO А-95 ЕВРО

Заправка паливом здійснюється за 
адресом: 
м. Кам'янське пр. Аношкіна, 8а 
Контроль палива буде 
здійснюватись приладом DІGATRON
після кваліфікації, відбіркових та 
фінальних заїздів

3.5.3 У місцях паркування команд 
обов’язкова наявність 
вогнегаснику об’ємом – 10 л 
на кожному паркомісці.

Наявність вогнегаснику буде перевірена КСК змагань

РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
4.1. Склад змагання

4.1.1 Склад змагання Тренування (вільні та обов’язкові), кваліфікаційних, 3-
х фінальних заїздів, нагородження переможців

4.1.2. Старти Старти даються згідно програми змагань
4.1.3. Уточнений почасовий розклад

змагань
Уточнений почасовий розклад змагань буде надано

Учасникам в перший день змагання після
адміністративної перевірки

4.2. Класифікація. Порядок нарахування очок. Розподіл місць.
4.2.1. Кваліфікаційні заїзди проводяться згідно розділу 4.4.4 «Правил…».

Місця на старті передфінального
заїзду

визначаються по результатах кваліфікаційних
заїздів

Місця на старті фінального заїзду
за результатами передфінального заїзду

Місця на старті суперфінального
заїзду за результатами фінального заїзду

4.2.2 Rotax MAX Master *Результати визначаються згідно окремого 
розрахунку, а саме: кваліфікація + фінальні заїзди, з
реверсною системою розстановки пілотів після 
кожного заїзду, включно з  кваліфікацією.

4.2.3
Класи картів Кількість кіл фінальних

заїздів
(ПФ-Ф-СФ)

Клас картів «Comer miсro» 5-6-7
Клас катів «Піонер-Н-міні» 7-8-9
Клас картів «Піонер-Н» 9-10-11
Клас картів «60-bаby» 7-8-9
Клас картів «60-mini» 9-10-11
Клас картів «Ротакс мікро» 7-8-9
Клас картів «Ротакс міні» 9-10-11
Клас картів «National junior» 10-12-16
Клас картів «National» 10-14-18
Клас картів «National Shifter» 12-16-20
Клас картів «KZ2» 12-16-20
Клас картів «Безкоробка - ю» 10-12-16
Клас картів «Безкоробка» 10-14-18
Клас картів «Ротакс Майстер 32+» 16

4.2.4 Клас картів Старт
Клас картів «Comer miсro»

«з місця»Клас картів «National Shifter»
Клас картів «KZ2»
Клас катів «Піонер-Н-міні» «з ходу»
Клас картів «Піонер-Н»
Клас картів «60-bаby»
Клас картів «60-mini»



Клас картів «Ротакс мікро»
Клас картів «Ротакс міні»
Клас картів «Безкоробка - ю»
Клас картів «Безкоробка»
Клас картів «Ротакс Майстер 32+»

4.2.5 Особисті  місця  у  кожному
фінальному заїзді визначаються

по фінішу у відповідному заїзді, з урахуванням числа
подоланих кіл

4.2.6 Нарахування очок за п.2.2.4.3.1 «Загального регламенту Кубку Єдності та
Чемпіонату м. Кам’янське з картингу 2019р»

4.2.7 Особисте  місце  у  етапі
визначається

за найбільшою сумою очок, набраних у 3-х найкращих
передфінальних,  фінальних  та  суперфінальних
заїздах

4.2.8 Особисте  місце  у  етапі
визначається  у  класі  картів
«Ротакс Майстер 32+»

за найбільшою сумою очок, набраних у 4-х найкращих
фінальних та кваліфікаційних заїздах.

РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Внески учасників на проведення змагання (заявочні внески)

5.1.1.

Для  забезпечення проведення змагання учасники вносять благодійні внески на  розвиток
автомобільного спорту у розмірі що визначений організатором змагань: 
«Comer miсro», «Піонер-Н-міні», «Піонер-Н», «60-bаby», «60-mini», «Ротакс мікро», «Ротакс
міні» - 400 грн, 
«National junior», «National», «National Shifter», «Безкоробка - ю», «Безкоробка», «KZ2», 
«Ротакс Майстер 32+» - 800 грн.
у п. 3.3.1.2.1 «Загального регламенту Кубку Єдності та Чемпіонату м. Кам’янське з картингу
2019р»
Вартість паркування 150  грн.  за  добу  за  одного  пілота

включаючи усі комунальні послуги
Вартість тренувань 300 грн. за добу за одного пілота
Екологічний збір 100 грн. за кожного пілота (повертається в

кінці змагання за умови прибирання місця
паркування)

5.1.2.
Тренування проводяться з 9.00 до 17.00
Почасовий  розклад  вільних  тренувань  буде
надано організатором додатково.

10.05.2019 року (п'ятниця) 

5.1.3.
Умови  розташування  команд  та  тренувань
погодити з організатором до
(тел. 098 666 54 62, 067 511 62 06)

10.05.2019 року

Всі обов’язкові внески по участі в змаганнях на етапі (стартові, паркувальні, залогові) – за рахунок
відряджуючих організацій

*  Реверсний старт (рішення приймається на брифінгу)  -  після кожного заїзду,  стартова решітка
перевертається  (перший  стартує  з  останньої  позиції,  останній  фінішувавший  стартує  с  першої
позиції. Пілоти які не фінішували розташовуються в кінці пілотона після фінішувавших пілотів.) 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання.
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