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ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ

1.1.  Автомобільний  клуб  «Харків»  організовує  клубне  змагання,  LEGENDS-ICE-
ATTACK,  яке відбудеться  14-15 лютого 2020  року,  в  місті  Харків на ХГСТК «Форум»
(Автоград), г. Харків, пр. Льва Ландау, 2б. 

Змагання проходитиме у відповідності  МСК ФІА, НСК ФАУ, Загальних вимог до
всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) та інших змагань ФАУ, інших регламентуючих
документів  ФІА  та  ФАУ,  їх  додатків,  а  також  даного  Регламенту  і  програми,  які
видаються  «___»  __________  2020  року).Організатором  змагання,  затвердженими  ФАУ
(Свідоцтво організатора змагання № ______ від 

 1.2. Всі водії, учасники, офіційні особи, представники преси та всі інші особи, які
мають відношення до підготовки і проведення змагання, діють згідно з вимогами НСК
ФАУ, іншими регламентуючими документами ФАУ та цим Регламентом.
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ГЛАВА 2. ПРОГРАМА

Дата Час Тема
П’ятниця
«14»  лютого
20 р.

мотель
«Дружба» 
м.  Харків,  пр.
Гагаріна 185

14:30 Перше організаційне засідання КСК 
15:00 Відкриття Секретаріату та Прес-центру 

15:00 –
16:30

Адміністративна перевірка та медичний контроль. 
Видача спортивної документації
Технічна перевірка 

16:40 Друге засідання КСК 
16:40 Автограф сесія 
17:30 Брифінг для учасників, жеребкування
17:50 Публікація списку допущених учасників 

Субота
«15» лютого 
20 р.

ХГСТК
«ФОРУМ»
(Автоград), г. 
Харків, пр. 
Льва Ландау, 
2б

09:40 Збір учасників,  медичний контроль.
10:00 Тренувальні заїзди
12:00 Старт першого заїзду
15:00 Третє засідання КСК
15:10 Публікація попередньої класифікації змагання
15:40 Публікація офіційної остаточної класифікації змагання
16:00 Церемонія нагородження, мотель «Дружба»

ГЛАВА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

3.1 Состав оргкомітету

Прізвище, Ім’я, Місто
Голова Оргкомітету Чмих Микола Петрович Харків
Член Оргкомітету Бойко Дмитро Львович Харків
Член Оргкомітету Бойко Дмитро Дмитрович Харків
Прес-секретар

3.2 Розташування офіційних структур

Найменування Дата та час роботи Місце розташування, контактний
телефон, координати GPS

Постійний 
Секретаріат 
Оргкомітету

Вівторок-Середа
«04-05» лютого 20 р.
08:00 – 17:00

Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна 185
Тел.: 067 5771949
мотель “Дружба”

ШТАБ
Змагання

П’ятниця-Субота
«14-15» лютого 20 р.
08:00 – 18:00

Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна 185
Тел.: 067 5771949
мотель “Дружба”

Прес-центр П’ятниця-Субота
«14-15» лютого 20 р.
08:00 – 18:00

Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна 185
Тел.: 067 5771949
мотель “Дружба”

Офіційна  дошка
оголошень

П’ятниця-Субота
«14-15» лютого 20 р.

Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна 185
Тел.: 067 5771949
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08:00 – 18:00 мотель “Дружба”

ГЛАВА 4. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ЗМАГАННЯ

 Посада Прізвище та Ім’я Ліцензія N Місто
Голова КСК Бєсєдін Олексій Миколайович уточнюється Харків
Спортивний комісар Звягін Дмитро Олегович уточнюється Харків
Спортивний комісар Поднос Сергій 

Валентинович
уточнюється Харків

Секретар КСК Малишева Анастасія уточнюється Харків
Директор змагання Антонов Віктор Сергійович уточнюється Харків
Начальник безпеки Стрілецький Сергій уточнюється Харків
Начальник дистанції Коржов Сергій Олександрович уточнюється Харків
Головний секретар Мирошников Андрій уточнюється Харків
Технічний комісар Головко Максим 

Андрійович
уточнюється Харків

Головний 
Хронометрист

Щербак Михайло Сергійович уточнюється Харків

Головний Лікар Божко Вадим уточнюється Харків

ГЛАВА 5. ОПИС ТРАСИ

Клубне змагання, LEGENDS-ICE-ATTACK включає «дзеркальну» (Доріжки А та Б які
мають  однакову  довжину)   трасу  для  проведення  парних  заїздів  з  асфальтним
покриттям  покритим  укатаним  снігом  позначену  для  проходження  блоками  з
пластику.

ГЛАВА 6. ДОПУЩЕНІ АВТОМОБІЛІ

6.1.  До  участі  у  змаганні  допускаються  легкові  автомобілі,  що  відповідають
вимогам класу 8С для кросових автомобілів.

ГЛАВА 7. УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ

7.1. Щодо учасників змагань встановлюються наступні вимоги:
- Вік учасника  - не меньше 60 повних років.
- Наявність звання майстра спорту з автомобільного спорту.

ГЛАВА 8. ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ

8.1. Заявочні внески відсутні.

ГЛАВА 9. СТРАХУВАННЯ

9.1. Всі учасники та водії повинні мати страховий поліс від нещасних випадків на
суму еквівалентну не менше 5000 грн.
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9.2.  Всі  водії,  що  керують  автомобілями,  повинні  мати  страховий  поліс
відповідальності перед третіми особами, який є дійсним під час проведення змагань до
їх офіційного закінчення. Заявочний внесок не містить в собі оплату страхових полісів.

9.3. Організатор не несе відповідальності за збитки та шкоду, як по відношенню до
водіїв та їх майна, так і за збитки, що заподіяні стороннім особам та їх майну під час
проведення змагань.

9.4. У випадку аварії, водії виконують дії відповідно до ПДР та відмовляються від
претензій до Організатора. 

9.5.  Організатор  забезпечує  на  період  від  старту  до  фінішу  змагання  згідно
програми  змагання  страхування  власної  цивільної  відповідальності  та  цивільної
відповідальності  власників  автомобілів,  заявлених  для  участі  у  змаганні,  за  шкоду
нанесену здоров’ю та майну третіх осіб у порядку встановленому ФАУ у обсязі не менш
як двісті тисяч гривень.

ГЛАВА 10. НОМЕРИ ЗМАГАНЬ. ПОРЯДОК СТАРТУ

10.1. Стартові номери змагань учасники отримують шляхом жеребкування. 

10.2 Порядок півфінальних стартів здійснюється згідно таблиці:
Порядок старту

1 2
3 4
5 14
7 8
9 10

11 12
15 16
17 18
19 20

10.3.  Порядок  фінальних  стартів  визначається  згідно  часу  проходження  траси
учасником під час півфінальних заїздів та проводиться за схемою:

Порядок старту

6-й час 5-й час

4-й час 3-й час

2-й час 1-й час
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10.3. Максимальна кількість учасників не більше як 18. 

ГЛАВА 11. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

11.1. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ІНСТРУКТАЖ 
Всі  учасники,  яких  допущено  до  участі  у  змаганні,  повинні  бути  присутні  на

інструктажі під загрозою виключення із змагання.

11.2. ТРЕНУВАННЯ. 
Тренування не є обов'язковим. Старт буде даватися з місця, двигун на лінії старту

обов’язково повинен працювати. Водій повинен бути пристебнутий ременями безпеки.
Передня вісь автомобіля повинна бути розташована паралельно лінії старту та жодний
елемент кузову не повинен перетинати лінію старту. Екіпажу, що не може представити
свій  автомобіль  з  працюючим  двигуном  буде  заборонено  поточну  спробу.  Всім
учасникам,  чиї  автомобілі  допущено  до  участі  у  змаганнях,  надається  час  для
тренування у визначеній даним регламентом час.

11.3. ЗАЛІКОВІ ЗАЇЗДИ

11.3.1. Кількість заїздів залікових визначається організатором. 
11.3.2.  Результати  кожного  заїзду  фіксуються  автоматичними  пристроями  з

точністю до 0,1 секунди в момент перетинання фінішного створу, або суддею факту за
допомогою ручного хронометра з точністю 0,5 секунди.

11.3.3.  Учасник  повинен  пройти  трасу  змагань,  в  суворій  послідовності,
визначеною  схемою  траси.  Траса  змагань  вважається  пройденою  за  схемою,  якщо
щонайменше три колеса автомобіля пройшли біля всіх маркерів та блоків з пластику з
вказаних  боків.  Фініш  заїзду  –  виконується  базою  автомобіля  (зупинка  автомобіля
таким чином, щоб фінішні смуга була між передньою та задньою віссю автомобіля)

11.3.4.  У  випадку  порушення  порядку  виконання  заїзду  до  часу  проходження
дистанції буде додано штрафний час у розмірі відповідно до порушення:

а) за збитий маркер – буде додано 3 секунди до часу проходження;
б) торкання блоку з пластику - буде додано 10 секунди до часу проходження;
в) фальстарт – буде додано 10 секунд до часу проходження.
г) відсутність «фінішу базою» – буде додано 10 секунд до часу проходження;
д) за збиття трьох або більше маркерів – заїзд буде припинено маршалами. Буде

назначено штучний час проходження;
за збиття трьох або більше блоків з пластику – заїзд буде припинено маршалами.

Буде назначено штучний час проходження;
е) не проходження дистанції згідно схеми - заїзд буде припинено маршалами. Буде

назначено штучний час проходження;
ж)  При  перевищенні  назначеного  часу  перебування  на  дистанції  заїзд  буде

достроково припинено маршалами. Буде назначено назначений час проходження) 
з) Якщо не включене ближнє світло фар про час проведення будь-яких заїздів -

буде додано 10 секунд до часу проходження. 
i) Штучним часом буде назначено назначений час погіршений на 70 секунд. 
к) Невиконання вимог сигналізації прапорами - виключення з змагання.
л)  Можливі  інші  види  педалізації,  які  будуть  вказані  в  Індивідуальному

регламенті.
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Назначений  час  проходження  дистанції  буде  визначено  рішенням  КСК  та
опубліковано до початку залікових заїздів.

Паління у парку сервісу заборонено під загрозою грошового штрафу, у розмірі 300
грн.  та  аж до виключення за  рішенням КСК.  паління в Парку Сервісу  дозволяється
тільки в спеціальних зонах, які виділені та обладнані Організатором. 

Кожен пiлот на трасі змагання повинен бути пристебнутий ременями безпеки та
одягнений у шолом.  Порушення - зняття зі змагання рішенням Директора.

11.4. СИГНАЛІЗАЦІЯ

11. 4.1. Сигнальні прапори, що використовуються офіційними особами змагання:
а) ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР - зупинка гонки або тренування. Водії повинні зменшити

швидкість та під'їхати до лінії фінішу;
б)  ЖОВТИЙ  ПРАПОР  -  небезпека  біля  траси  або  на  трасі  ,  траса  може  бути

заблокована. Водії повинні зменшити швидкість до безпечної. 

ГЛАВА 12. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

12.1. Змагання проводиться у індивідуальному заліку:
Півфінальні парні заїзди включають два заїзди по одному по Дорожкам А та Б. 
У Фінал виходять 6 учасників які показали найменшу суму часу під час півфінальних
заїздів.

12.2. Призові місця визначаються за найменшою сумою часу набраному учасником
з урахуванням штрафів. 

ГЛАВА 13. ПРОТЕСТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ

13.1.  Кожен  протест  повинен  подаватися  у  відповідності  до  Національного
Спортивного кодексу (ст. 171 МСК ФАУ) 

ГЛАВА 14. ПРИЗИ – КУБКИ

14.1. Перелік призів і кубків буде оголошено перед стартом.
14.2. Вручення нагород відбудеться згідно Програми змагань.
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