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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 1.1. Дата та місце проведення 
ПОГ «Автодром Чайка» ТСО України - Промоутер змагання, проводить перший етап 

«Кубок Чайки» національної серії з кільцевих гонок, який відбудеться 14 червня 2020 
року на території Автодрому Чайка, що розташований за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 2. 

Змагання проходитиме у відповідності НСК ФАУ, Загальних вимог до всіх 
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) та інших змагань ФАУ, інших регламентуючих 
документів ФАУ, їх додатків, Правилам організації та проведення змагань з кільцевих 
гонок (далі – «Правила»), Загального регламенту Кубку України з кільцевих гонок 2020 
року, Загального регламенту національної серії «Кубок Чайки» з кільцевих гонок (далі – 
«Загальний регламент»), а також даного Додаткового Регламенту, затвердженим ФАУ 
(Свідоцтво організатора змагання № _______ від «______» _____________ 2020 року). 

 
1.2. Додаткова інформація організатора 
 Всі водії, представники, 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, Загальним регламентом та цим 
Регламентом. 

 
1.3. Промоутер змагання 
ПОГ «Автодром Чайка» ТСО України , Виконавчний директор Єрмаков Анатолій 

Петрович, Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова 2, тел. (050) 351 

99 43, avtodrom-chayka@ukr.net. 
 
1.4. Ліцензія на трасу 
Номер ліцензії (номер та дата рішення про затвердження плану безпеки) 
№ _______________ від «______»________________ 2020 р. 
 
 

mailto:avtodrom-chayka@ukr.net
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РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 

 

Середа 
03 червня 2020 р. 

12:00 
Публікація Регламенту 
Відкриття прийому заявок 
 

Четвер 
11 червня 2020 р. 

24:00 
Закриття прийому заявок 
 
 

Неділя 
14 червня 2020 р. 

  

 08:45 Засідання КСК 

 9:00-10:00 
Адміністративна та технічна перевірки 
Видача спортивної документації 

 9:30-10:00 Медичний контроль 

 10:15 Брифінг 

 10:40-11:00 1 тренування 

 11:10-11:40 2 тренування 

 12:30-13:00 Кваліфікаційні заїзди  

 13:15 Публікація стартової відомості 

 13:20 Урочисте відкриття змагання 

 14:00 Старт гонки (старт гонки з місця) 

 15:00 Засідання КСК 

 15:15 Урочисте Нагородження переможців 

 
Примітка: Докладна та остаточна програма змагання встановлюється Колегією 

Спортивних Комісарів спільно з Промоутером змагань та публікується напередодні 
кожного дня змагання. 

 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
3.1 Склад оргкомітету 
 

Члени Оргкомітету Прізвище, Ім’я, Місто 
Голова Оргкомітету Єрмаков Анатолій Київ 
Член Оргкомітету Нурудінов Абукалсин Київ 
Член Оргкомітету Кулаков Олександр Київ 
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3.2 Розташування офіційних структур 
 

Найменування Дата та час роботи 
Місце розташування, контактний 

телефон, координати GPS 

Постійний 
Секретаріат 
Оргкомітету 

14червня 2020 
08:30 – 17:00 

Центр управління гонкою (ЦУГ) на 
кільцевій трасі Автодрому Чайка, 2 поверх 
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

ШТАБ 
Змагання 

14червня 2020 
08:30 – 17:00 

Центр управління гонкою (ЦУГ) на 
кільцевій трасі Автодрому Чайка, 2 поверх 
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

Прес-центр 
14червня 2020 
09:00 – 17:00 

Центр управління гонкою (ЦУГ) на 
кільцевій трасі Автодрому Чайка, 2 поверх 
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

Офіційна дошка 
оголошень 

14червня 2020 
09:00 – 17:00 

Центр управління гонкою (ЦУГ) на 
кільцевій трасі Автодрому Чайка, 1 поверх 
Тел.: 067 261 07 69, 067 509 37 35 
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

Місце 
проведення 
технічного 
огляду та 
зважування 

14червня 2020 
09:15 – 17:00 

Палатка біля Центру управління гонкою 
(ЦУГ)  
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

Місце 
проведення 
брифінгу для 
водіїв та 
представників 

14червня 2020 
10:15  

Центр управління гонкою (ЦУГ) на 
кільцевій трасі Автодрому Чайка, 2 поверх 
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

Місце 
проведення 
нагородження 

14червня 2020 
15:15 

Подіум біля Центру управління гонкою 
(ЦУГ) 
Тел.:  
GPS: 50,4388588, 30,2954700 

 
3.3. Спостерігач ФАУ 
Вакантна 
 
РОЗДІЛ 4. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ЗМАГАННЯ 
 

 Посада Прізвище та Ім’я Номер ліцензії Місто 
Голова КСК Калниш Світлана ОН.28.0001.20 Київ 
Спортивний комісар Нечай Людмила ОН.28.0014.20 Київ 
Спортивний комісар Лойленко Михайло ОН.28.0015.20 Київська 
Головний секретар  Хмельницька Тетяна О1.28.0013.20 Київ 
Директор змагання Леонов Леонід ОН.28.0030.20 Київ 
Начальник безпеки Кулаков Олександр ОН.28.0070.20 Київ 
Начальник дистанції Фальчук Дмитро О2.10.00___.20 Київ 
Технічний комісар Донской Борис ОН.28.0007.20 Київ 

Хронометрист Кулакова Таїсія О2.10.00___.20 Київ 
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РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАСУ 
 

Траса Мале кільце 
Довжина кола 2900 м 
Напрямок руху Проти часової стрілки 
Перша стартова позиція З лівої сторони 
Кількість кіл в гонці: 20 кіл 

 
Траса змагальної ділянки викладена у вигляді схеми (Додаток №1).  
 
РОЗДІЛ 6. ДОПУЩЕНІ АВТОМОБІЛІ 
 
6.1. До участі у змаганні допускаються автомобілі, що відповідають діючим 

технічним вимогам, затвердженим ФАУ для даного класу на день проведення 
передстартового контролю. Вони повинні бути внесені у Національний реєстр 
спеціальних механічних транспортних засобів для автомобільного спорту, що 
відповідають Додатку 2 до Загального Регламенту «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО 
АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ, КУБКУ УКРАЇНИ З КІЛЬЦЕВИХ 
ГОНОК 2020 РОКУ», затверджених в порядку встановленому КАС ФАУ у наступних 
класах:  

 
Спортивні легкові автомобілі 
 
TOURING об'єм двигуна до 1600 куб. см. 
GT OPEN об'єм двигуна до 1600 куб. см. 
SUPER TOURING об'єм двигуна до 7400 куб.см., включаючи турбовані 

 

6.2. До участі у змаганнях в класі TOURING допускаються автомобілі, підготовлені у 
відповідності до «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АВТОМОБІЛІВ КЛАСУ 8С ДЛЯ УЧАСТІ В 
НАЦІОНАЛЬНІЙ СЕРІЇ «Кубок «Чайка» з кільцевих гонок 2019 року» з окремим особистим 
заліком. 

6.3. Всі автомобілі, що беруть участь у змаганні повинні мати встановлений FAU 
Технічний Паспорт на автомобіль, що бере участь у спортивних змаганнях (СТП). 

6.4. Технічна інспекція проводиться відповідно до розділу 10 НСК FAU і статтею 7 
Правил. 

6.5. Порядок розміщення обов’язкових написів, обов'язкової і необов'язкової 
реклами у відповідності з Додатком 3 до Регламенту. 

Учасники змагань забезпечують встановлення на своїх транспортних засобах, 2 
емблеми ФАУ, стандартна форма якої розміщується на сайті ФАУ, за схемою, вказаною у 
Додатку 3 до Регламенту. 

6.6. На автомобілях повинні використовуватися шини, зазначені в Додатку 4 
Додаткового регламенту.  

6.7 Стартові номери №№ 1, 2 та 3 присвоюються Чемпіону та призерам Чемпіонату 
України 2019 року в класі GT OPEN. Інші водії обирають стартові номери довільно від 4 до 
99. В випадку, коли обрані стартові номери збігаються, перевага надається тому водію, 
який перший подав попередню заявку. 

6.8. У кожному змаганні один водій виступає на одному авто в одному класі. Колегія 
спортивних комісарів може дозволити водію виступ в іншому класі (тільки в одному) при 
умові, що внесено додатковий стартовий внесок та автомобіль відповідає вимогам п. 6.1 
цього Регламенту з врахуванням п. 6.4. цього Регламенту. 

6.9. Якщо до участі у змаганні допущено менше п’яти автомобілів у певному класі, то 
цей клас вважається таким, що не відбувся. 
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РОЗДІЛ 7. УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ 
 
7.1. Вимоги до учасників змагань встановлюються розділом 6 Загального 

регламенту та розділом 5 Правил. 
7.2. Попередні заявки подаються до 11.06.2020 року на електронну адресу 

Промоутера Кубку avtodrom-chayka@ukr.net.  
7.3. Організаційний комітет (Промоутер змагання) має право не розглядати заявку, 

подану з порушенням п.п. 3.9.2., 3.9.3, 3.11.1, 3.12.1. НСК ФАУ або вимог цього Регламенту 
та відхилити заявку в порядку, передбаченому ст. 3.14.  НСК ФАУ.» 

 
РОЗДІЛ 8. ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ 
 
8.1 Представники учасників змагань вносять стартові внески у вигляді 

доброчинного внеску для розвитку автомобільного спорту.  
8.2 Розмір стартового внеску встановлюється: 
8.2.1. За команду 3000 грн. 
8.2.2. За водія: 
8.2.2.1. При подачі попередньої заявки до 24.00 11.06.2020 розмір доброчинного 

внеску для старту в особистому заліку на 1-му етапі Кубку становить 2500 грн. 
8.2.2.2. При подачі попередньої заявки з 12.06.2020 по 13.06.2020 розмір 

доброчинного внеску для старту в особистому заліку на 1-му етапі Кубку становить 2800 
грн. 

8.2.2.3. При подачі заявки 14.06.2020 розмір доброчинного внеску для старту в 
особистому заліку на 1-му етапі Кубку становить 3000 грн. 

8.3. У випадку відмови від обов’язкової та необов’язкової реклами Промоутера сума 
стартового внеску подвоюється. 

8.4. Для покращення хронометрування змагання, Промоутер надає хронометричне 
обладнання MYLAPS X2, яке передбачає обладнання автомобілів учасників датчиками 
фіксації часу. За використання датчиків Промоутер передбачає оплату 100 грн. з одного 
водія за датчик. 

8.5. Заявочний, стартовий внески не містять у собі оплату страхових полісів. 
8.6. Заявочний внесок та внесок за реєстрацію у вигляді доброчинного внеску для 

розвитку автомобільного спорту сплачується готівкою під час реєстрації або за 
наступними реквізитами (квитанцію про сплату необхідно надати на адміністративній 
перевірці): ПОГ «Автодром Чайка» ТСО України 

Код ЄДРПОУ 02721100, IBAN: UA16 300528 00000 26004455044158 в ПАТ «ОТП Банк» 
МФО 300528. 

Призначання платежу: доброчинний внесок на розвиток автомобільного спорту та 
ПІБ платника. 

 
РОЗДІЛ 9. СТРАХУВАННЯ 
 
9.1. Всі водії повинні мати страховий поліс від нещасних випадків на суму 

еквівалентну не менше 50 000 грн. згідно розділу 7 «Загальних вимог до всіх чемпіонатів, 
кубків, трофеїв «Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні».  

9.2. Промоутер 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. 

9.3. Промоутер забезпечує на період від старту до фінішу змагання згідно програми 
змагання страхування відповідно Додатку 4 до «Загальних вимог до всіх чемпіонатів, 
кубків, трофеїв «Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні». 
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РОЗДІЛ 10. ПОДАЧА ПРОТЕСТІВ ТА АПЕЛЯЦІЇ 
 
10.1. Протест подається згідно з розділом 13 НСК ФАУ. Будь-який протест подається 

у письмовій формі і, одночасно, повинен супроводжуватися внеском 3000,00 грн. Внесок 
повертається тільки у випадку, якщо протест буде задоволений. Не приймаються будь-які 
протести, подані проти рішень, прийнятих будь-яким суддею факту при виконанні ним 
своїх обов'язків. Не приймається протест, поданий спільно декількома представниками. 
Якщо протест був визнаний необґрунтованим або відкликаний після його подачі, 
сплачений внесок не повертається. 

10.2. Згідно з розділом 15 НСК ФАУ для збереження за собою права на апеляцію 
представник зобов'язаний на протязі години після опублікування рішення КСК по 
протесту письмово повідомити Спортивних Комісарів про свій намір подати апеляцію на 
їх рішення, з одночасним внесенням внеску в розмірі 8000,00 грн. на розвиток 
автомобільного спорту. В разі невиконання вказаних вище вимог повідомлення про намір 
подати апеляцію буде вважатися таким, що не подавалось. 

 
РОЗДІЛ 11. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 
11.1. Змагання проводиться в класах: «TOURING»., «GT OPEN», «SUPER TOURING», 

«8С», згідно з Загальним Регламентом. 
11.2. Командні результати визначаються згідно п.8.10. Загального Регламенту. 
11.3 Визначення переможців відбувається згідно Розділу 8 Загального регламенту. 
 
РОЗДІЛ 12. ПРИЗИ – КУБКИ 
 
12.1. В класах «TOURING»., «GT OPEN», «SUPER TOURING» та «8С» водії , що посіли з 1 

по 3 місце, нагороджуються кубками. 
12.2. Команди, що посіли з 1 по 3 місце, нагороджуються кубками 
12.3. Вручення нагород відбудеться згідно Програми змагання. 
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Додаток № 1 до Додаткового регламенту  
 

СХЕМА ТРАСИ ЗМАГАННЯ 
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Додаток № 2 до Додаткового регламенту 
 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 
 

1. В'їзд на територію змагання проводиться тільки за наявності наклейок 
Промоутера. Наклейки видає Промоутер змагання. 

2. Категорично забороняється паркування, зупинка транспортних засобів на 
території технічного проїзду в закритому парку. 

3. Паркування та технічне обслуговування транспортних засобів проводиться у 
закритому парку  та в боксах.  

4. У разі паркування автомобіля в недозволеному місці, власник автомобіля 
зобов'язаний прибрати автомобіль на першу вимогу Директора змагання. У випадку якщо 
автомобіль буде перешкоджати руху спортивних автомобілів для виїзду на трасу і 
повернення в закритий парк, автомобіль буде евакуйований. 

5. Будь-які тренування поза місцем проведення змагання на всій території 
Автодрому Чайка, а також будь-який несанкціонований рух по трасі змагання - 
заборонені.  

6. Члени команди, персонал та гості Учасника, що знаходяться в Парку-сервісу, 
зобов'язані дотримуватися «Правил внутрішнього розпорядку». 

7. Забороняється знаходження дітей молодших 12 років у Парку-сервісу без 
супроводу дорослих, під час проведення тренувальних та залікових заїздів. 

8. Учаснику, котрий не виконав вказівки представника Промоутера щодо 
розстановки в закритому парку зони, технічного обслуговування спортивних автомобілів, 
наметів, зони відпочинку команди, автомобілів їх гостей і персоналу команди, може бути 
відмовлено в допуску до участі в змаганні. 

9. Для збору сміття на території проведення змагання встановлені контейнери для 
сміття. Викид сміття поза контейнери та розлив ПММ на території проведення змагання 
веде до виключенням зі змагання.  

10. Категорично забороняється користування відкритим вогнем, або обладнанням, 
яке може призвести до пожежі на території закритого парку. У кожного з учасників 
обов`язково повинен бути вогнегасник, із зазначенням дати зарядки, яка не повинна 
перевищувати 2 рік на день проведення змагань. Порушення вимог цього пункту 
карається видаленням порушника із зони проведення змагання. 

11. Забороняється пересування по території автодрому на мототехніці, велосипедах, 
самокатах та інше зі швидкістю більше 10 км/год.  

12. Мийка автотранспорту на території автодрому дозволена тільки в спеціально 
відведеному місці.  

 
Кожен Представник повинен бути ознайомлений з цим розпорядком, та 

донести його до своїх механіків та гостей і забезпечити їх неухильне виконання. 
Порушення цих вимог карається відмовою в допуску до участі в змаганні, або 
виключенням із змагання. 
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Додаток № 3 до Додаткового регламенту 
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАПИСИ ТА РЕКЛАМА НА АВТОМОБІЛЯХ 
 
1. Необов'язкова реклама      Розмір 20 х 38 см. 

На передніх дверях по обидва боки. 
2. Обов'язкова реклама на передніх дверях.   Розмір 7 х 44 см. 

На передніх дверях по обидва боки 
3. Стартовий бортовий номер на передніх дверях (ШхВ) Розмір 38 х 50см. 

по обидва боки (не менше).  
Колір - темні цифри на світлому фоні, або світлі цифри на темному тлі.. 

Висота цифр номера   40 см.  
Ширина штриха    > 5 см. 

Для автомобілів світлого кольору навколо білого прямокутника повинна бути чорна 
окантовка шириною 5 см 
4. Прапор країни, в якій видано ліцензію.    З обох сторін. 
5. Ініціали і прізвище водія (водіїв):     З обох сторін. Шрифт 

Arіal не менш 6 см. Висотою 
6. Необов'язкова реклама      Розмір 50 х 20 см. 

На задньому крилі по обидва боки. 
7. Стартові номери на лобовому і задньому склі: Висота цифр не менш 15 см. 
8. 2 емблеми ФАУ та обов'язкові написи на лобовому склі  

Висота не більше 15 см. 
9. Обов'язкова реклама на передньому капоті   Розмір 50 х 20 см. 
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 Додаток № 4 
до Додаткового Регламенту 

 
 
 
 

МОНОШИНИ 
 

 
1. МОНОШИНИ 
 
1.1. Для класів TOURING, 8С застосовується моношина NOKIAN NORDMAN SX 

185/60 R14 82H.  
 
Для інших класів розмір та тип шин згідно «Технічних вимогах до автомобілів 
для участі в Чемпіонаті України, Кубку України з кільцевих гонок 2020 року», 
якщо не передбачено інше. 

 
1.2. Допускаються моношини лише ті, які були придбані у організатора змагання. 
 
1.3. Кількість шин для використання на одному етапі - без обмежень. 
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Додаток № 5 до Додаткового регламенту 
 

 

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 

ПОГ «АВТОДРОМ ЧАЙКА» ТСО УКРАЇНИ 

 

Національна серія 

1 ЕТАП «КУБОК ЧАЙКИ» 

з КІЛЬЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ГОНОК 
 

14 червня 2020 року 

 

 

Змагання організовано у відповідності з вимогами Міжнародного Спортивного Кодексу ФІА та Національного 

Спортивного Кодексу ФАУ 

 
ПОГ «Автодром Чайка» ТСО України 
Київська область,  
с. Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Антонова,2, Автодром «Чайка» 
тел. . (050) 351 99 43 

e-mail: avtodrom-chayka@ukr.net 

стартовий № клас/група/формула № датчика 

   

(заповнює Секретаріат) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ 
Представник:  

Прізвище, ім`я/ назва  

Адреса, телефон  

Номер ліцензії  

Команда  

Перший Водій: 

Прізвище, ім`я  

Адреса   

Телефон, e-mail  

Номер ліцензії  

Спортивний розряд  

Автомобіль:  

1. Марка, модель  2. Рік випуску  

3. Клас, група, формула  4. Об`єм двигуна  

5. Номер омологаційної карти ФІА/ 

сертифікаційної форми ФАУ 

 
6. Номер технічного паспорту ФАУ 

 

7. Власник за технічним паспортом  

ТЕХПІДТРИМКА:  

Прізвище, ім’я механіка чи іншої контактної  
особи супроводу, її телефон  

 

Автомобіль супроводу (марка, держ. номер)  

 

Особи, що підписалися, визнають положення Загального Регламенту та Індивідуального Регламенту цих змагань і 
зобов`язуються суворо дотримуватись їх. Вони підтверджують, що відомості, включені у заявку відповідають 
дійсності і що автомобіль відповідає вимогам Індивідуального Регламенту. Водій та представник добровільно 
погоджуються взяти участь у змаганні на трасі (спортивному об’єкті) станом на 14 червня 2020 р.) 

Я приймаю на себе повну і абсолютну відповідальність і відмовляюсь від будь-яких можливих претензій до 
Організатора. Також підписанням цієї заяви я надаю згоду на збір і обробку моїх персональних даних Організатором. 

 

Підпис володаря ліцензії представника  Підпис  водія  
    
“____”___________ 2020 рік    
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Додаток № 6 до Додаткового регламенту 

 

 

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ПОГ «АВТОДРОМ ЧАЙКА» ТСО УКРАЇНИ 

 
Національна серія 

1 ЕТАП «КУБОК ЧАЙКИ» 
з КІЛЬЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ГОНОК 

 

14 червня 2020 року 

 

 

Змагання організовано у відповідності з вимогами Міжнародного Спортивного Кодексу ФІА 
та Національного Спортивного Кодексу ФАУ  

 
 

Підприємство «Автодром Чайка» 
Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, 

вул. Антонова,2, Автодром «Чайка» 
тел. (050) 351 99 43 

e-mail: avtodrom-chayka@ukr.net 

КОМАНДНА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ 
 

Назва Команди  

Номер ліцензії представника (юридична)  

Власник  

Адреса  

Прізвище, ім`я представника  Номер ліцензії представника  

 

Водії 

№ 
п/п 

Прізвище, ім`я 
Спорт. 

роз-д 
Номер ліцензії Клас, група, формула Стартовий № Підпис водія 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

м.п. 

Підпис володаря ліцензії 
представника 
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Додаток № 7 до Додаткового регламенту 
 

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАІНИ 
Національна серія 

1 ЕТАП «КУБОК «ЧАЙКА» З КІЛЬЦЕВИХ ГОНОК  

 
 АКТ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ №______ 

Передстартову 
перевірку 
проведено: 

Дата “____”_______________2020 р. початок  закінчення  

 

Клас Стартовий № 

  

(заповнює Секретаріат змагання) 

Прізвище, ім’я 
Водій 

 

Країна  

Автомобіль: Відомості заповнюються володарем ліцензії Представника 

Державний реєстраційний номер  Марка, модель  
Номер технічного паспорту ФАУ  Рік випуску  
Номер омологаційної карти ФІА  Об`єм двигуна  
Номер сертифікаційної форми ФАУ  Номер кузова  

Прізвище ім’я володаря ліцензії 
учасника 

 Номер ліцензії  

                                                                                ТАБЛИЦЯ 
передстартової перевірки відповідності вимогам Додатку до Загального регламенту 2 

(при відсутності зауважень або невідповідностей  відмітити)* 
Х 

1. 
Прізвище, ім’я водія на 
автомобілі 

 11. Гальмівна система  21. Акумуляторна батарея  

2. Стартові номери  12. Рульове керування  22. 
Прибори зовнішнього 
освітлення 

 

3. Обов’язкова реклама  13. Паливна система  23. Прибори світлової сигналізації  

4. Обов’язкові маркування  14. 
Система 
охолодження 

 24. Склоочищувач  

5. Екіпірування водія  15. Електропроводка  25. Вітрове скло  

6. Сидіння  16. Двигун  26. Дзеркала  

7. Ремені безпеки  17. КПП  27. Вимикач електричних ланцюгів  

8. Каркас безпеки  18. Буксирний гак  28. Аварійна сигналізація  

9. Система пожежогасіння  19. Баласт  29. Шини та диски  

10. Вiдеоустаткування  20. Кузов  30. Інші вимоги  

* Зауваження, пояснення до таблиці, додаткові відомості (з посиланням на номер пункту таблиці) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Прізвище, ім’я підпис 

Технічний Комісар   

Технічний контролер   

Передстартову перевірку проведено  
у присутності власника ліцензії представника  

(прізвище, ім'я, по батькові власника ліцензії Представника)  
З актом передстартової перевірки ознайомлений  


