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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 

Додаток №1 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ 
 

2.1.     Назва, статус та організація змагань 
2.1.1. Приватний підприємець Зайцев Сергій Анатолійович організує та проводить ІІІ етап 

чемпіонату України з картингу, що відбудеться 07 – 09 червня 2013 року.  
2.1.2. Змагання проводяться у відповідності: 
- До регламентуючих документів СІК-ФІА та ФАУ стосовно автомобільного спорту та картингу 

зокрема; 
-  НСК ФАУ; 
-  «Загального Регламенту чемпіонату, Кубку, Трофею України та національних змагань з 

картингу» (надалі «Загальний регламент…»); 
- «Загальних вимог до всіх чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (серій) України»; 
- інших регламентуючих документів ФІА та ФАУ стосовно автомобільного спорту: 
- Стандартного регламенту; 
- даного Регламенту та програми змагань, які є доповнюючим та уточнюючим та видається 

організатором змагань.  
(Свідоцтво організатора змагання №______від “___“__________2013 року). 

2.1.3. 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: 

Зайцев Сергій   - голова оргкомітету 
Жерихін Сергій   - член оргкомітету 
Петренко Василь   - член оргкомітету 

 
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Оболонська, 21 
конт. тел. 067 4655699, Зайцев Сергій. 
Електронна адреса постійно діючого секретаріату КК ФАУ: juliat71@mail.ru 
Телефон секретаря КК ФАУ: 050 358 83 99, Тарногродська Юлія Валентинівна. 
 

2.3. Офіційні особи змагання: 
Спортивні Комісари Франчук Дмитро Миколайович м. Київ  
 Чуканов Сергій Станіславович м. Дніпродзержинськ  
 Тесленко Володимир Ілліч м. Київ  
Директор змагання Більченко Андрій Анатолійович м. Київ  
Начальник дистанції Фокін Ігор Андрійович м. Київ  
Технічний Комісар Ковальчук Ігор Вікторович М.Луцьк  
Головний секретар змагання Тарногродська Юлія Валентинівна М. Київ  
Головний хронометрист змагання Франчук Дмитро Дмитрович М. Київ  
Суддя старту-фінішу Єщенко Вадим Михайлович М. Чернігів  
 

2.4. Спостерігач ФАУ 
Спостерігач ФАУ: __________________________ 
 

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

3.1. Траса змагань 
3.1.1. Траса змагання – картингова траса Підприємтсва «Автодром «Чайка», Київська область, с. 

П.П.Борщагівка, вул. Антонова, 2а. 
3.1.2. Довжина кола – 1160м (схема додається). Напрямок руху по трасі за годинниковою стрілки. 

 
3.2. Автомобілі. 

3.2.1. Змагання особисто-командні і проводяться в класах картів: «60-міні», «60», «КF-junior», 
«KF», «KZ2». 
До змагань допускаються карти, повністю відповідаючи вимогам «Класифікації, визначень 
та вимог до автомобілів карт» та доповненням до них, затверджених КАС ФАУ у 2013 році. 

3.2.2. На один етап кожному пілоту дозволено заявити 1,5 комплекта шин. 
На змаганнях використовується гума марки: 



Класи картів Марка гуми Вартість, євро. 
«60-міні», «60» Vega mini 135,00 

«КF-junior», «KF», «KZ» Vega XH 180,00 

 
 

3.3. Учасники та водії 
3.3.1. До змагань допускаються члени ФАУ, які мають відповідні спортивні ліцензії ФАУ та інші 

спортивні документи (п. ІІІ.2.1. «Загального регламенту…»).  
3.3.2. До участі у змаганнях допускаються володарі національних та міжнародних ліцензій, що 

видані ФАУ та дійсні у поточному році, категорій: 
- Водіїв – «С-senior», «C-junior», «ДО», «КД», «КВ». 
- Учасників-особи  - «СР», «УО» 
- Команди – «УН», «СТ». 

 
3.4. Заявки на участь 

3.4.1. Реєстрація учасників змагання проводиться електронною поштою, факсом або телефоном 
на адресу постійно діючого комітету картингу ФАУ  до 05.06.2013р. з 10.00 до 18.00 години.  

3.4.2. Відсутність попередньої заявки на участь у змаганнях пеналізується штрафом у розмірі 
200 грн.  

3.4.3. Отримання документів та сплата доброчинних внесків (стартових, парковочних, залогових) 
– 07.06.2013р. з 9.00 до 14.00 години у суддівській будівлі на картодромі Підприємства 
«Автодром «Чайка». 

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

3.5.1. Всі карти повинні бути обладнані датчиками хронометражу марки АМВ «TranX160». 
Відповідальність за наявність та робочий стан датчиків несуть Учасники команд. На 
кожному етапі датчики хронометражу будуть надаватись в оренду. Вартість оренди датчиків 
– 100 грн. Використання датчиків хронометражу обов’язкове у тренуваннях у суботу, на 
кваліфікації, відбіркових та фінальних заїздах.  

3.5.2. Обов'язкове використання в офіційні дні бензину марки SHELL V - pover із визначеної 
Організатором АЗС. Контроль палива буде здійснюватись приладом DІGATRON після 
кваліфікації, відбіркових та фінальних заїздів.  
 

РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 
4.1. Склад змагання 

4.1.1. Старти даються згідно програми змагань.  
4.1.2. Уточнений почасовий розклад змагань буде надано Учасникам в перший день змагання 

після адміністративної перевірки. 
4.1.3. Змагання складаються з тренувань, контрольних, вiдбiркових, 2-х фінальних заїздів, 

нагородження переможців. 
 

4.2. Класифікація. Порядок нарахування очок. Розподіл місць. 
4.2.1. Змагання особисто-командні.  
4.2.2. Кваліфікаційні заїзди проводяться згідно роздiлу ІІ.6.4 «Загального Регламенту…».  
4.2.3. Місця на старті відбіркових заїздів визначаються по результатах контрольних заїздів. 

Відбіркові заїзди проводяться у відповідності до п.п. ІІ.6.5. та ІІІ.4 «Загального 
регламенту…». 

Кількість кіл відбіркових заїздів: 
- Клас картів «60-міні»  -  4 кіл; 
- Клас картів «60»   -  6 кіл; 
- Клас картів «КF junior»  -  8 кіл; 
- Класи картів «KF», «KZ2»  -  12 кіл. 

Місця на старті 1-го фінального заїзду визначаються по результатах відбіркових заїздів, 2-го 
фінального заїзду за результатами 1-го фінального заїзду.  
Кількість кіл фінальних заїздів: 

- Клас картів «60-міні»  -  8 кіл; 
- Клас картів «60»   -  12 кіл; 
- Клас картів «КFjunior»  -  16 кіл; 
- Класи картів «KF», «KZ2»  -  24 кола. 

4.2.4. Старти для класу картів  «KZ2» – «з місця», для інших класів картів «з ходу». 
4.2.5. Особисті місця у кожному фінальному заїзді визначаються по фінішу у відповідному заїзді, з 

урахуванням числа подоланих кіл. Нарахування очок за п.ІІІ.5.3 «Загального 
регламенту…». 



4.2.6. Особисте місце у етапі визначається за найбільшою сумою очок, набраних в двох фінальних 
заїздах та у відповідності до п.ІІІ.5.2 «Загального регламенту…». 

 
РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. Внески учасників на проведення змагання (заявочні внески) 

 
5.1.1. Для забезпечення проведення змагання учасники вносять Організатору благодійні внески 

на розвиток автомобільного спорту  у розмірі: 
- Клас картів «60-міні», «60»    -  350 грн.; 
- Клас картів «КFjunior», «KF», «KZ2».   -  500 грн.; 

5.1.2. Вартість паркування 100 грн. місце 6х8 м за добу за одного пілота включаючи усі 
комунальні послуги.  

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

5.1.4.   Вільні тренування для пілотів: 
05.06.2013р (середа) з 9.00 до 17.00 години  
06.06.2013р (четвер) з 9.00 до 17.00 години 
07.06.2013 (п’ятниця) 3 9.00 до 18.00 годин  

Вартість тренувань: 
-  150 грн. за добу за одного пілота класів картів «60-міні» та «60»; 
-  250 грн. за добу за одного пілота класів картів «КFjunior», «KF», «KZ2». 
 
Почасовий розклад вільних тренувань буде надано організатором додатково. 
 

5.2. Умови розташування команд 
 

Умови розташування команд та тренувань до 04 червня 2013р узгоджувати з Організатором 
по вказаному телефону. 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання. 
 
Додатки: 
1. Програма змагань 
2. План – схема траси (із визначенням заходів безпеки змагання – розташування карети 

швидкої допомоги, пожежної машини та інш. за регламентуючими документами ФАУ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА   ЗМАГАНЬ 
3-го етапу  чемпіонату України з картингу 

07 – 09 червня  2013 року 
Київська обл., с.к «Чайка» 

07 червня  (п’ятниця) платні  вільні тренування 
11.00 – 16.00 реєстрація учасників, медичний контроль водіїв 

14.00 – 18.00 технічний огляд картів 

 1 тренування по класах, 15 хв. 

9.00 - 9.15 вільні тренування класу картів «60-міні»  

9.15 - 9.30 вільні тренування класу картів  «60» 

9.30 - 9.45 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

9.45 - 10.00 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 2 тренування по класах, 15 хв. 

10.00 - 10.15 вільні тренування класу картів «60-міні»  

10.15 - 10.30 вільні тренування класу картів  «60» 

10.30 - 10.45 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

10.45 - 11.00 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 3 тренування по класах, 15 хв. 

11.00 – 11.15 вільні тренування класу картів «60-міні»  

11.15 – 11.30 вільні тренування класу картів  «60» 

11.30 – 11.45 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

11.45 – 12.00 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 4 тренування по класах, 15 хв. 

12.00 – 12.15 вільні тренування класу картів «60-міні»  

12.15 – 12.30 вільні тренування класу картів  «60» 

12.30 – 12.45 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

12.45 – 13.00 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 5 тренування по класах, 15 хв. 

13.00  - 13.15 вільні тренування класу картів «60-міні»  

13.15 – 13.30 вільні тренування класу картів  «60» 

13.30 – 13.45 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

13.45 – 14.00 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 ПЕРЕРВА, 30 хв. 

 6 тренування по класах, 15 хв. 

14.30 – 14.45 вільні тренування класу картів «60-міні»  

14.45 – 15.00 вільні тренування класу картів  «60» 

15.00 – 15.15 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

15.15 – 15.30 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 7 тренування по класах, 15 хв. 

15.30 – 15.45 вільні тренування класу картів «60-міні»  

15.45 – 16.00 вільні тренування класу картів  «60» 

16.00 – 16.15 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

16.15 – 16.30 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

 8 тренування по класах, 15 хв. 

16.30 – 16.45 вільні тренування класу картів «60-міні»  

16.45 – 17.00 вільні тренування класу картів  «60» 

17.00 – 17.15 вільні тренування класу картів «KF-junior» 

17.15 – 17.30 вільні тренування класу картів  «KZ2»  

  

 Здобуття, монтаж і здача шин по класах 

18.00 «60», «60-міні» 

18.40 «KF junior» 

19.10  «KZ2» 

08 червня  (субота)  
9.00 – 10.00 реєстрація учасників, медичний контроль водіїв, технічний огляд картів 

 9 тренування по класах, 15 хв. 

9.00 – 9.15 вільні тренування класу картів «60-міні» 

9.15 – 9.30 вільні тренування класу картів «60» 

9.30 – 9.45 вільні тренування класу картів «KF junior» 

9.45 – 10.00 вільні тренування класу картів «KZ2» 

 10 тренування по класах, 15 хв. 

10.00 – 10.15 вільні тренування класу картів «60-міні» 

10.15 – 10.30 вільні тренування класу картів «60» 

10.30 – 10.45 вільні тренування класу картів «KF junior» 

10.45 – 11.00 вільні тренування класу картів «KZ2» 

 11 тренування по класах, 15 хв. 

11.00 – 11.15 вільні тренування класу картів «60-міні» 

11.15 – 11.30 вільні тренування класу картів «60» 

11.30 – 11.45 вільні тренування класу картів «KF junior» 

11.45 – 12.00 вільні тренування класу картів «KZ2» 



  

12.10 БРИФІНГ 

 Кваліфікаційні заїзди по класах, 10 хв. 

 Видача шин по класах за 15 хв. до старту 

12.55  - 13.05 Видача шин класу картів«60-міні» 

13.10 – 13.20 Кваліфікаційний заїзд класу картів «60-міні» 

13.10 – 13.20 Видача шин класу картів «60» (група 1) 

13.25 – 13.35 Кваліфікаційний заїзд класу картів  «60» (група 1) 

13.25 – 13.35 Видача шин класу картів«60» (група 2) 
13.40  - 13.50 Кваліфікаційний заїзд класу картів  «60» (група 2) 

13.40 – 13.50 Видача шин класу картів «KF junior»  
13.55 – 14.05 Кваліфікаційний заїзд класу картів  «KF junior»  

13.55 – 14.05 Видача шин класу картів «KZ2»  
14.10 – 14.20 Кваліфікаційний заїзд класу картів  «KZ2»  

  

14.25 – 14.55 Брифінг для спортсменів класів картів «60-міні», «60» 

 Відбіркові заїзди по класах (А-В) 

 Видача шин за 15 хв. до старту 

14.45 – 14.55 Видача шин класу картів«60-міні» 
15.00 – 15.10 Відбірковий заїзд  «60-міні» - 4 кіл 

15.00 – 15.10 Видача шин класу картів «60» 
15.15 – 15.25 Відбірковий заїзд   «60» - 6 кіл 

15.15 – 15.25 Видача шин класу картів«KF junior» 

15.30 – 15.40 Відбірковий заїзд   «KF junior» - 8 кіл 

15. 35 – 15.45 Видача шин класу картів «KZ2» 

15.50 – 16.05 Відбірковий заїзд   «KZ2» - 12 кіл 

  

 Відбіркові заїзди по класах (В-А) 

 Видача шин за 15 хв. до старту 

15.55 – 16.05 Видача шин класу картів«60-міні» 
16.10 – 16.20 Відбірковий заїзд  «60-міні» - 4 кіл 

16.10 – 16.20 Видача шин класу картів «60» 

16.25 – 16.35 Відбірковий заїзд   «60» - 6 кіл 

16.25 – 16.35 Видача шин класу картів«KF junior» 

16.40 – 16.50 Відбірковий заїзд   «KF junior» - 8 кіл 

16.40 – 16.50 Видача шин класу картів «KZ2» 
16.55 – 17.05 Відбірковий заїзд   «KZ2» - 12 кіл 

17.20 Засідання КСК спільно з ГСК 

9 червня (неділя) 
 Розігрів по класах, 15 хв. 

9.0 0 – 9.15 «60-міні»  

9.15 – 9.30 «60»  

9.30 – 9.45 «KF-junior» 

9.45 – 10.00 «KZ2»  

10.15 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЗМАГАНЬ 

 І фінальний заїзд  

 Видача шин по класах за 15 хв. до старту 

10.45 – 10.55 Видача шин класу картів «60-міні» 
11.00 – 11.10 І фінальний заїзд «60-міні» 8 кіл. 

11.00 – 11.10 Видача шин класу картів «60» 
11.15 – 11.30 І фінальний заїзд  «60» - 12 кіл 

11.20 – 11.30 Видача шин класу картів «KF-junior» 
11.35 – 11.55 І фінальний заїзд  «KF-junior» - 16 кіл 

11.45 – 11.55 Видача шин класу картів «KZ2» 
12.00 – 12.30 І фінальний заїзд  «KZ2» - 24 кола 

 ІІ фінальний заїзд  

 Видача шин по класах за 15 хв. до старту 

12.25 – 12.35 Видача шин класу картів «60-міні» 

12.40 – 12.50  ІІ фінальний заїзд «60-міні» 8 кіл. 

12.40 – 12.50 Видача шин класу картів «60» 
12.55 – 13.10 ІІ фінальний заїзд  «60»- 12 кіл 

13.00 – 13.10 Видача шин класу картів «KF-junior» 
13.15 – 13.35 ІІ фінальний заїзд  «KF-junior» - 16 кіл 

13.25 – 13.35 Видача шин класу картів «KZ2» 
13.40 – 14.10 ІІ фінальний заїзд  «KZ2» - 24 кола 

14.15 Засідання КСК спільно з ГСК 

14.45 НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

15.15 Видача документів 

Організатор залишає за собою право зміни програми змагань. 





 



 



 



 
 
 



 

 


