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1. ВСТУП 

1.1. Загальні положення 

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

додатків, Національного Спортивного Кодексу FAU та його додатків, Загального Регламенту Чемпіонату 

України з ралі 2021 року  (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 або Спортивними 

Комісарами змагання.  

Додаткову інформацію стосовно змагання буде розміщено в Путівнику по Ралі, який буде опублікований 

10 серпня 2021 року.  

У випадку виникнення будь-яких суперечок стосовно трактування даного регламенту, тільки український 

текст буде взято до уваги. 

1.2. Дорожнє покриття 

Грунт/гравій. 

1.3. Загальна довжина маршруту та спеціальних ділянок для національного ралі та етапу 

Чемпіонату України з ралі 

Загальна довжина СД: 90,02 км 

Загальна довжина маршруту:  291,82 км 

Загальна кількість спецділянок: 8 

Загальна кількість секцій: 5 

Загальна кількість Днів: 2 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ 

2.1. Заліки, до яких входить ралі 

Ралі «Маріуполь» входить до заліку Чемпіонату України з ралі 2021 року для перших та других водіїв, а 

також для команд. 

2.2. Свідоцтво організатора змагання 

Номер Свідоцтва: номер Дата видачі: дата 

2.3. Промоутер 

Промоутером ралі є громадська організація «Асоціація автоспорту Приазов’я» (ГО «ААП»). 

Адреса Промоутера:  Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна 7-35. 

тел.: +38 (050) 028-06-27, e-mail: olymar2@ukr.net. 

Офіційний веб-сайт: fau.ua.  

2.4. Організаційний комітет   

Голова комітету –  Казанцев Олексій Юрійович – начальник управління молоді та спорту Маріупольської 

міської ради. 

Член комітету – Букрєєва Наталія Олександрівна – голова Маріупольської районної адміністрації. 

Член комітету –  Воробйов Олексій Васильович – заст. голови Маріупольської районної адміністрації 

Член комітету –  Мельник Елуард Павлович – директор КЗ "М.СПОРТ". 

Член комітету –  Ластенко Андрій Петрович – заст. голови ГО «Асоціація автоспорту Приазов’я» 

mailto:olymar2@ukr.net
https://fau.ua/
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2.5. Спортивні комісари 

Голова КСК Бевз Костянтин м. Вінниця ліц. ОН.28.0022.21 

Спортивний комісар Поднос Сергій м. Харків ліц. ОН.28.0021.21 

Спортивний комісар Кисельов Володимир м. Херсон ліц. ОН.28.0007.21 

Секретар КСК Сухомлинова Інна м. Маріуполь  ліц. О3.05.0017.21 

2.6. Спостерігачі та делегати 

Спостерігач ФАУ    

2.7. Вищі посадові особи 

Директор ралі Головко Андрій м. Харків ліц. О1.28.0002.21 

Заступник Директора ралі 

– начальник безпеки 
Кальник Олексій м. Маріуполь ліц. О2.05.0020.21 

Начальник дистанції Горгуль Антон м. Дніпро ліц. О2.33.0003.21 

Головний секретар уточнується   

Технічний комісар Заболотний Костянтин м. Дніпро ліц. О2.06.0075.21 

Головний хронометрист Ейдеміллер Іван м. Київ ліц. О2.15.0097.21 

Офіцер по зв’язках з 

учасниками 
Клименко Яна м. Київ ліц. О2.06.0023.21 

Керівник прес-центру Черніга Юлія м. Маріуполь ліц. О3.05.0019.21 

Головний лікар змагання Пазушко Андрій м. Маріуполь  

2.8. Розташування штабу ралі  

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський» 

Дата Години роботи 

13 серпня 2021 р. 17:00 – 21:00  

14 серпня 2021 р. 08:00 – 21:00 

15 серпня 2021 р. 07:00 – 21:00 

2.9. Розташування місця проведення технічного контролю 

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь,  вул.  Азовстальська  8, ŠKODA «Інтеравто-Маріуполь» 

Дата Години роботи 

14 серпня 2021 р. 10:00 – 14:00  

2.10. Розташування парку сервісу  

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський» 

Дата Години роботи 

14 серпня 2021 р. 09:00 – 21:10 

15 серпня 2021р. 07:00 - 18:10 

2.11. Розташування закритого парку  

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський» 

Дата Години роботи 

14 серпня 2021 р. 19:00 -  

15 серпня 2021р. - 08:40, 19:30 – 21:00 
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2.12. Розташування медіа-центру  

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський» 

Дата Години роботи 

14 серпня 2021 р. 09:00 – 20:00 

15 серпня 2021 р. 08:00 – 21:00 

2.13. Основні GPS-координати (в градусах) 

Штаб ралі, медіа-центр, м. Маріуполь N 47.106454 E 37.506465 

Місце технічного контролю, м. Маріуполь N 47.103222 E 37.629693 

Парк сервісу, м. Маріуполь N 47.106339 E 37.506276 

Закритий парк, м. Маріуполь N 47.106422 E 37.505635 

Місце церемоніального старту, м. Маріуполь N 47.096164 E 37.547893 

Місце церемоніального фінішу, м. Маріуполь N 47.096164 E 37.547893 

 

3. ПРОГРАМА РАЛІ 

3.1. Розклад до початку тижня ралі 

Середа, 07 липня 2021 року 

18:00 Публікація Додаткового Регламенту, Відкриття прийому заявок, 

Публікація мапи регіону. 

Субота, 07 серпня 2021 року 

18:00 Закінчення прийому заявок  

3.2. Розклад протягом тижня ралі 

Вівторок, 10 серпня 2021 року 

18:00 Публікація Списку прийнятих заявок 

18:00 Публікація Дорожньої книги, Путівника по Ралі 

Вівторок, 10 серпня 2021 року 

12:00 Публікація розкладу адміністративних та технічних перевірок 

Інформація публікується на сайті: fau.ua, та у додатку Sportity (пароль MARIUPOL2021) 

П’ятниця, 13 серпня 2021 року 

17:00 Відкриття Штабу ралі 

Розташування Офіційної Дошки оголошень 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

17:00…21:00 Реєстрація учасників. 

Видача офіційних документів та наклейок. 

Медичний контроль 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

21:00 Закінчення прийому відомостей про других 

пілотів 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

21:00 Обов’язковий Брифінг для учасників 

змагання 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

Субота, 14 серпня 2021 року 

8:00…9:00 Реєстрація учасників. 

Видача офіційних документів та наклейок. 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

https://fau.ua/
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8:30 Відкриття прес-центру та початок 

акредитації ЗМІ 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

7:00…14:00 Ознайомлення з трасою ралі згідно графіка 

(додаток 2) 

Донецька обл., Маріупольський 

район  

9:00 Перше засідання Спортивних Комісарів м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

9:00 Відкриття парку сервісу м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

9:00…13:00 Адміністративні перевірки м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

9:30…13:30 Технічна інспекція, пломбування та 

маркування 

м. Маріуполь,  вул.  Азовстальська  

8, ŠKODA «Інтеравто-Маріуполь» 

13:00 Передстартова прес-конференція м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

14:00 Друге засідання Спортивних Комісарів м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

14:30 Публікація списку допущених учасників, 

стартової відомості на Церемонію відкриття 

ралі та перший день ралі 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

15:10 Старт першого дня ралі м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

15:30…18:00 Швидкісні змагання першого дня ралі Донецька обл., Маріупольський 

район, територія колишнього 

військового аеродрому, ССД 

«Паралелька» 

19:00 Церемонія відкриття ралі м. Маріуполь, Театральна площа, 1 

19:41 Постановка в закритий парк (перший 

автомобіль) 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

Неділя, 15 серпня 2021 

07:00 Відкриття парку сервісу м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

07:00 Публікація стартової відомості другого дня 

ралі 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

08:00…17:00 Швидкісні змагання другого дня ралі Донецька обл., Маріупольський 

район. с. Портівське, с. Мелекіне,  

с. Глибоке, с. Кременівка. 

17:30 Публікація Фінальної Попередньої 

Класифікації  

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

17:45 Фінальна прес-конференція м. Маріуполь, Театральна площа, 1 

18:00 – 19:00 Церемонія нагородження призерів та 

переможців ралі 

м. Маріуполь, Театральна площа, 1 

19:00…21:00 Фінальна технічна інспекція м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

21:00 Третє засідання Спортивних Комісарів м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

21:30 Публікація Фінальної остаточної 

Класифікації 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 
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4. ЗАЯВКИ 

4.1. Закінчення прийому заявок 

Дата закінчення прийому заявок: 07 серпня 2021 року, 18:00 

Процедура прийому заявок 

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

передбаченому п. 27 Загального Регламенту, надіслати Промоутеру належним чином заповнену заявку 

щонайпізніше до 18:00 07 серпня 2021 року. Дані стосовно другого водія можуть заповнюватись 

щонайпізніше до 21:00 13 серпня 2021 року. Заявки мають бути подані онлайн за адресою: gonki.in.ua. 

У виняткових випадках заявку може бути прийнято до 21:00 13 серпня 2021 року за умови застосування  

п. 28.5 Загального Регламенту. 

Заявки, що не супроводжуються повним заявочним внеском, вважатимуться прийнятими умовно.  

4.2. Кількість учасників 

Кількість екіпажів обмежується 50-ма. 

4.3. Автомобілі та класи 

В ралі «Маріуполь» мають право брати участь автомобілі, що відповідають вимогам наступних класів:  

- - В абсолютному заліку національного ралі «Маріуполь» - автомобілі, які допущено до змагань в 

заліках етапу Чемпіонату України з ралі а також автомобілі, які допущено до змагань лише в заліку 

Трофея Rally Legends. 

- - В абсолютному заліку та у залікових класах етапу Чемпіонату України з ралі – автомобілі класів 

«OPEN», «4WD OPEN», «2WD OPEN», «2WD», «CROSS CONTRY». 

- Екіпажі, які допущено до змагань етапу Чемпіонату України з ралі, включаються до абсолютного 

заліку національного ралі «Маріуполь» автоматично та без сплати додаткового заявочного внеску. 

4.4. Заявочні внески 

Встановлюється наступний розмір заявочних внесків для учасників, які беруть участь в ралі «Маріуполь»: 

Екіпажі, які подали заявку на участь, але не з'явились на реєстрацію та/або передстартові перевірки без 

попереднього повідомлення до початку реєстрації/адміністративної перевірки про наявність вагомої 

причини – повинні сплатити заявочний внесок відповідно до заявки до завершення адміністративної 

перевірки. Якщо дана вимога не буде дотримана — кожен подібний випадок буде предметом доповіді 

КСК. 

https://gonki.in.ua/


8 

 

 

Внесок за кожен екіпаж на 

змаганні 

При поданні заявки на участь у змаганні 

та здійсненні внеску 

СТАНДАРТНИЙ 
до 22:00  07.08.2021 року 

 
(до закінчення передбаченого цим 

регламентом строку  
 прийняття заявок) 

ПІДВИЩЕНИЙ 
Оплата з 22:01 07.08.2021 року 

 
(до початку змагання та часу 

проходження адміністративної 
перевірки відповідного змагання-

етапу, а також для умовно прийнятих 
заявок, що не супроводжувались 

повним заявочним внеском в 
передбачений регламентом строк, та 

для учасників, що не подавали 
попередню заявку на участь у цьому 

змаганні-етапі) 

клас «OPEN» 10000 грн. 12000 грн. 

клас «4WD OPEN» 8000 грн. 9600 грн. 

клас «2WD OPEN» 7000 грн. 8400 грн. 

клас «2WD» 4000 грн. 4800 грн. 

клас «CROSS CONTRY» 5000 грн. 6000 грн. 

молодіжний екіпаж згідно п.28.2 

Загального регламенту 2000 грн. 3000 грн. 

жіночий екіпаж згідно п.28.2 

Загального регламенту 2000 грн. 3000 грн. 

Екіпажі, які беруть участь лише   в 

заліку Трофею Rally Legends 
3000 грн. 4000 грн. 

У випадку відмови від необов’язкової реклами Промоутера сума заявочного стартового внеску 

подвоюється. Згідно п.28.5 Загального Регламенту при подачі заявки після дати закриття прийому заявок 

заявочний внесок збільшується згідно вищезазначеній таблиці.  

4.5. Деталі платежів 

Заявочні внески перераховуються Промоутеру змагання на платіжні реквізити, які надсилаються 

електронним повідомленням, що підтверджує подання попередньої он-лайн заявки на участь у змаганні, 

або сплачуються готівкою під час реєстрації згідно таблиці. 

4.6. Повернення заявочних внесків 

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

4.7. Комплект для одного екіпажу 

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

Документ Кількість 

Додатковий Регламент 1 

Дорожня Книга 1 

Путівник по Ралі 1 

Книга сервісу 1 

Бейджі 5 
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Комплект наліпок – обов’язкової реклами на Спортивний автомобіль 1 

Наліпка на Автомобіль ознайомлення 1 

Наклейка SERVICE 1 

Комплект рекламних наліпок на  Спортивний автомобіль 1 

 

5. СТРАХУВАННЯ 

5.1. Страхова відповідальність Промоутера 

Промоутер ралі забезпечує покриття цивільно-правової відповідальності власників автомобілів що 

змагаються перед третіми особами у розмірі 900 000 грн. 

5.2. Збитки, що нанесено третім особам 

Частиною договору між Промоутером та страховою компанією є покриття можливих збитків, які 

нанесено автомобілями, що змагаються третім особам. Втім, пошкодження, нанесені учасниками один 

одному, не підлягають дії цього договору.  

5.3. Міжнародна «зелена карта» 

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

міжнародної «зеленої карти» є обов’язковою. За відсутності цієї карти екіпаж не буде допущено до 

старту.  

5.4. 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 змагання з автомобільного спорту.  

5.5. Повідомлення про страховий випадок 

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

спричинене його автомобілем під час ралі, не пізніше ніж за годину після настання страхового випадку. 

Про порушення цього правила Промоутером буде повідомлено Національну автомобільну 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 ІV до 

Загального 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 300 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 500 грн.  
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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. Використання шин 

Загальна кількість шин, які можуть бути використані під час змагання, визначається пунктом 64.4. 

Загального регламенту.  

7.3. Шини для ознайомлення 

Для ознайомлення з трасою ралі можуть використовуватись шини відповідно до п. 36.5 Загального 

Регламенту Чемпіонату України з ралі 2021 року. 

8. ПАЛЬНЕ 

8.1. Відповідність пального 

Під час змагання можуть використовуватись тільки товарні сорти пального відповідно до пункту 63 

Загального Регламенту.  

8.2. Процедура дозаправки 

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

з Парку Сервісу, 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 

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 в секретаріат ралі не 

пізніше 15:00 07 серпня 2021 року. 

9.2. Кількість осіб на борту 

Під час кожного проїзду в режимі ознайомлення на борту автомобіля ознайомлення можуть знаходитись 

виключно особи, яких зазначено в Заявці на ознайомлення даного екіпажу. Находження на борту 

сторонніх осіб призведе до накладання грошової пеналізації на розсуд КСК .  
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9.3. Розклад ознайомлення 

Видача маршрутних документів на ознайомлення відбудеться в Штабі ралі згідно Програми ралі. Буде 

дозволено дворазовий проїзд для ознайомлення з трасою кожної СД (у випадку, якщо дистанція 

спеціальної ділянки повторюється під час змагання, то вона, під час ознайомлення, буде розцінена, як 

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

9.4. Правила ознайомлення 

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

9.5. Швидкісний режим під час ознайомлення 

Під час ознайомлення з маршрутами СД буде діяти обмеження швидкості – 70 км/год поза межами 

населених пунктів та 50 км/год в межах населених пунктів. Не буде пеналізовано перевищення 

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

згідно п. 36.12 Загального Регламенту. Будь-яке порушення швидкісного режиму на дорогах загального 

користування, потягне за собою покарання. 

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПЕРЕВІРКИ 

10.1. Умови адміністративних перевірок 

Адміністративні перевірки будуть проводитися 14 серпня 2021 року за адресою: м. Маріуполь,  

вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський», 

Розклад адміністративних перевірок буде опубліковано на офіційному сайті змагання, вислано учасникам 

разом зі списком прийнятих заявок та розміщено на Офіційній дошці оголошень. Умови проведення 

аміністративної перевірки викладено у п. 30 Загального Регламенту. 

Запізнення на адміністративну перевірку в межах часу її проведення пеналізується Промоутером 

(Оргкомітетом) змагання виключно грошовим штрафом у розмірі 20% від заявочного внеску екіпажу. 

Запізнення на адміністративну перевірку після закінчення її проведення пеналізується Промоутером 

(Оргкомітетом) змагання грошовим штрафом у розмірі 50% від заявочного внеску екіпажу або 

дискваліфікацією за рішенням Спортивних Комісарів. 

10.2. Документи, що перевірятимуться 

Під час адміністративної перевірки необхідно пред’явити наступні документи: 

 Належним чином заповнені заявочні форми 

 Документи, які надають право керування транспортними засобами Водіями; 

 Ліцензії Водіїв та Представників 

 Реєстраційні документи та поліс страхування цивільної відповідальності на 

автомобіль ознайомлення 

 Медичний допуск до змагань з автомобільного спорту 

 Страхові поліси Водіїв (членів екіпажу) від травм та нещасних випадків 

 Дозвіл національної федерації – НАФ (ASN) (для іноземних учасників). 

У випадку якщо вказані документи не відповідають вимогам FAU, Представник або Водій можуть бути не 

допущені до змагань. 

З метою перевірки даних заявочних форм рекомендується на Адміністративній перевірці надавати 

державний реєстраційний документ на спортивний автомобіль, технічний паспорт спортивного 

транспортного засобу, виданого FAU, FIA або національною федерацією іншої країни державної 

реєстрації автомобіля (ASN)., та діючий страховий поліс цивільної відповідальності власників наземних 

транспортних засобів на спортивний автомобіль. 
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11. ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ, ПЛОМБУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ 

11.1. Умови технічної інспекції 

14 серпня 

2021 року 

9:30…13:30 

Технічна інспекція, пломбування та 

маркування 

м. Маріуполь,  вул.  Азовстальська  

8, ŠKODA «Інтеравто-Маріуполь» 

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: 

 Акт передстартової перевірки (який отримано на адміністративній перевірці) 

 Реєстраційні документи на автомобіль 

 Технічний паспорт автомобіля 

 Омологаційну карту FIA або сертифікаційну карту ФАУ 

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 виключенням за рішенням Спортивних Комісарів. 

11.4. Пломбування та маркування 

Пломбування та маркування є обов’язковим згідно вимог Загального Регламенту. 

Пломбування та маркування буде проводитись під час Технічної інспекції.  

Маркування коліс буде здійснюватися у відповідній зоні на виїзді з Парку сервісу. 

До початку маркування на виїзді з Парку сервісу екіпажі повинні видалити всі стікери маркування 

з інших змагань, які знаходяться на колесах (шинах/дисках), що будуть використовуватися під час  

змагання та надаватися для маркування. Технічний контролер має право призупинити маркування 

коліс (шин/дисків) доки сторонні стікери не будуть видалені. Нейтралізація часу для екіпажу на час 

видалення сторонніх стікерів не передбачається. 

11.5. Спеціальні вимоги до автомобілів та обладнання безпеки.  Обладнання безпеки водіїв 

Обладнання безпеки пілотів – шоломи, системи фронтального захисту голови FHR (systems HANS®, 

HANS® Adjustable, Hybrid®, Hybrid Pro®), взуття та одяг – будуть перевірені під час Технічної інспекції. 

Вимоги до цього обладнання викладено у Додатку L Міжнародного спортивного кодексу FIA. 

Бризговики. Використання бризговиків є обов’язковим згідно Статті 252.7.7 Додатку J  

Міжнародного спортивного кодексу FIA. 

Вікна. Використання тонувальної плівки дозволено тільки на задньому та задніх бокових вікнах. Переднє 

та передні бокові вікна мають бути прозорими згідно Статті 253.11 Додатку J Міжнародного спортивного 

кодексу FIA. 
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Рівень зовнішнього шуму автомобілів 

Максимально дозволений рівень шуму дорівнює 103 дБ. Автомобілі, які не відповідатимуть цій вимозі, не 

будуть допущені до старту змагання. Під час вимірювання рівня шуму двигун автомобіля має працювати в 

режимі 3500 обертів/хвилину для бензинових двигунів та 2500 обертів/хвилину для дизельних двигунів. 

12. ІНШІ ПРОЦЕДУРИ 

12.1. Відповідальність до старту 

Всі грошові пеналізації, накладені Спортивними Комісарами до початку змагання, мають бути сплачені в 

Секретаріат ралі до часу вказаному в рішенні Колегії Спортивних Комісарів. Про несвоєчасну сплату 

екіпажем грошової пеналізації буде повідомлено Спортивних Комісарів.  

12.2. Брифінг пілотів 

13 серпня 

2021 року 

21:00 

Обов’язковий Брифінг для учасників 

змагання 

м. Маріуполь, вул. Купріна 10, 

ОРСП «Азовський» 

 Відсутність на брифінгу буде розглянуто Спортивними Комісарами змагання. 

12.3. Церемоніальний старт 

Змагання вважатиметься відкритим  згідно вимог НСК FAU. На Урочисту церемонію відкриття 

змагання екіпажі повинні бути в повному складі на своїх спортивних автомобілях. Після початку 

церемонії екіпажі проїжджатимуть через арку (подіум). 

12.4. Процедура старту на СД та ССД 

Стартовий інтервал на СД та ССД складатиме: 

ССД-1, ССД-2 – 4 хвилини, парний старт. 

СД-3, СД-4, – 2 хвилини. 

СД-5, СД-6, СД-7, СД-8 – 4 хвилини для перших 5 екіпажів, 2 хвилини для наступних 5 екіпажів, 1 

хвилина для інших екіпажів. 

Процедура старту – згідно вимог п. 44.2. – 44.3. Загального Регламенту.  

12.5. Дозволені ранні відмітки та Ре-старт на змаганні 

На суддівських пунктах КЧ-2B «Технічна зона вхід»  та КЧ-8Е «Закритий парк вхід» дозволяється рання 

відмітка без пеналізації. 

На Ралі передбачається ре-старт згідно умов п. 54 Загального регламенту: 

Будь-які екіпажі, які не в змозі закінчити секцію можуть прийняти Ре-старт в ралі на початку будь- якої 

наступної секції, але не пізніше ніж через дві хвилини після старту останнього автомобіля на цю секцію. 

Якщо екіпажі не бажають прийняти Ре-старт, вони мають заповнити відповідну форму сходу, яка 

знаходиться в задній частині Дорожньої книги та передати її в Штаб ралі, Судді найближчого 

суддівського посту та/або Промоутеру. 

Автомобілі екіпажів, які бажають прийняти Ре-старт мають бути представлені на повторну технічну 

інспекцію. 
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12.6.  Парк сервісу 

Парк Сервісу буде розташовано за адресою: м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський». 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 

покриття у Парку сервісу суворо заборонено. За порушення екологічного законодавства у Парку сервісу 

екіпажі буде пеналізовано в розмірі 500 гривень. на розсуд Промоутера (Оргкомітету). Залишати Парк 

сервісу без попередньої згоди начальника Парку Сервісу суворо заборонено. 

Паління в Парку Сервісу суворо заборонено для всіх офіційних осіб, членів екіпажів, учасників команд, 

технічного персоналу та будь-яких інших осіб, що мають відношення до учасників, що змагаються. За 

порушення цього правила на екіпаж буде накладено грошову пеналізацію в розмірі 500 гривень. 

Начальник Парку Сервісу –  (уточнюється) 

12.7. Зони Регрупінгу 

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

Загального Регламенту за винятком передстартового та фінішного накопичувачів, в яких дозволяється 

знаходитись виключно членам екіпажів та акредитованим представникам медіа.   

Водії можуть знаходитись в Зоні регрупінгу , якщо час регрупінгу не перевищує 20 хвилин. 

12.8.  Церемоніальний фініш 

Процедура церемоніального фінішу змагання та нагородження переможців та призерів буде проходитиме 

за Попередніми Результатами ралі з 18:00 годин 15 серпня 2021 року за адресою: м. Маріуполь, 

Театральна площа, 1 

Автомобілі повинні бути поставлені в зону накопичувач з 17:28 годин 15 серпня  2021 року. 

Після початку церемонії, за викликом офіційної особи змагання, екіпажі проїжджатимуть через арку 

(подіум). Екіпажі будуть проїжджати через арку (подіум) як в спортивних комбінезонах, так і в парадній 

командній формі (враховуючи погодні умови). 

Відсутність на церемоніальному фініші призведе до втрати нагород. 

Особливі умови: 

За запізнення або неприбуття на Церемонію нагородження та урочистого закриття змагання 

екіпаж буде пеналізовано грошовим штрафом в розмірі 500 гривень. 

12.10. Прилади GPS-контролю 

Протягом змагальної дистанції задля підвищення рівня безпеки Промоутером передбачено встановлення 

приладів GPS-контролю. Процедуру встановлення та експлуатації приладів, їх застосуванні викладено в 

окремій інструкції. 

12.11. Супер Спеціальні Ділянки (ССД) 

Спеціальні ділянки «Паралелька-1» та «Паралелька-2» проводяться як Супер Спеціальні Ділянки і, 

відповідно до пункту 10.2. Загального Регламенту, за найменшу суму результатів на вказаних Супер 
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Спеціальних Ділянках нараховуються додаткові очки в абсолютному заліку та залікових класах  

Чемпіонату. 

Стартовий інтервал екіпажів на ССД – 4 хвилини, з парним стартом на паралельних смугах. 

Cтартовий інтервал на ССД може бути змінений з метою забезпечення вимог безпеки ралі. 

12.12. Додатковий Залік «Трофей «RALLY LEGENDS» 

Дистанція змагання для учасників Трофею «RALLY LEGENDS» складає: 

Загальна довжина СД: 48,58 км 

Загальна довжина маршруту:  122,88 км 

Загальна кількість спецділянок: 4 

Загальна кількість секцій: 2 

Загальна кількість Днів: 2 

та закінчується на КЧ-4B 

Класифікацію в Заліку «Трофей «RALLY LEGENDS» отримають лише ті екіпажі, які фінішували на СД-4 

та отримали відмітки на КЧ-4А, КЧ-4B. 

Екіпажі, які приймають участь лише у Заліку «Трофей «RALLY LEGENDS», мають прибути до 

передфінішної зони  (КЧ8D) згідно з програмою змагання. 

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.  

13. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ТА МЕДІА 

Вищі посадові особи ралі будуть ідентифіковані за допомогою беджів із зазначенням П.І.Б. (прізвище, 

ім’я) та посади. П.І.Б. (прізвище, ім’я) та фото Офіцера по зв`язку з учасниками вказано у Додатку IІІ до 

цього Регламенту. 

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

Начальник СД Жилетка помаранчева /жовта та бейдж 

Старший суддя посту 
(КЧ, Старт, Фініш,Стоп, Ретардер) 

Жилетка помаранчева/жовта та бейдж 

Маршали та офіцери безпеки Жилетка помаранчева/жовта 

Офіцер по зв’язках з учасниками Бейдж 

Медичні працівники Біла жилетка або форма лікарів служби екстреної 

медичної допомоги 
Технічні комісари Бейдж 

Медіа (представники акредитованих ЗМІ) Бейдж 

 

14. ПРИЗИ 

14.1. Фінальні класифікації 

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

класифікаціях: 

 Ралі «Маріуполь» серед перших та других водіїв у абсолютному заліку національного 

змагання; 
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 ІV Етап Чемпіонату України з ралі 2021 року серед перших та других водіїв у 

абсолютному  заліку; 

 ІV Етап Чемпіонату України з ралі 2021 року серед перших та других водіїв у кожному 

заліковому класі; 

 ІV Етап Чемпіонату України з ралі 2021 року у командному заліку; 

 Додатковий Залік «Трофей «RALLY LEGENDS» на ІV Етапі Чемпіонату України з ралі 2021 року. 

14.2. Процедура нагородження 

Процедура нагородження проходитиме на подіумі під час церемоніального фінішу ралі. Відсутність 

на церемоніальному фініші призведе до втрати нагород та грошовому штрафу 500 грн.. 

Переможці та призери будуть нагороджуватися кубками у наступних номінаціях: 

- в абсолютному заліку національного змагання ралі «Маріуполь»; 

- в залікових класах ІІІ Етапу Чемпіонату України з ралі 2021 року; 

- в командному заліку ІІІ Етапу Чемпіонату України з ралі 2021 року; 

- в додатковому заліку «Трофей «RALLY LEGENDS» на ІІІ Етапі Чемпіонату України з ралі 

2021  року. 

15. ФІНАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ТА ПРОТЕСТИ 

15.1. Фінальна інспекція обраних автомобілів 

Фінальна інспекція автомобілів буде проведена 15 серпня 2021 року з 19:00 годин до 21:00 годин в 

Закритому парку м. Маріуполь, вул. Купріна 10, ОРСП «Азовський» 

Автомобілі, які буде обрано для фінальної інспекції, будуть під наглядом офіційних осіб доставлені з 

Закритого парку до місця проведення Фінальної інспекції, а після її закінчення повернуті назад до 

Закритого парку. Присутність членів екіпажу під час переміщення автомобілів та процедури Фінальної 

інспекції не є обов’язковою. 

15.2. Подання протесту 

Розмір внеску учасника при поданні протесту складатиме 5000 грн.  

15.5  Подання апеляції в ФАУ 

Розмір внеску учасника при поданні апеляції у ФАУ складатиме 6000 грн.  

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО УЧАСТІ В РАЛІ. БАЖАЄМО УСПІХУ У ЗМАГАННЯХ 
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Додаток 1. 

RALLY INTERNARY / МАРШРУТНИЙ ЛИСТ РАЛІ 

        LEG 1 / ДЕНЬ 1 Saturday / Субота,     14.08.2021 
 

 

TC/КЧ 

SS/СД 

Name / Назва 

Distance, km / Дистанція, км Time 

allowed/ 

 Норма 

часу 

1
st
 car  

1-й авто 
  SS 

СД 

Liaison 

Зв'язку 

Overall 

Загальна 

  
     

  

1 

0 Service out / Сервіс вихід 
    

15:10 

RZ 
Refuel Zone / Зона заправки           

next refuel / наступна заправка 4,80 30,27 35,07     

1 
  

10,38 10,38 0:17 15:27 

SSS-1 

ССД-1 
Paralelka -1 / Паралелька-1 2,40 

  
0:03 15:30 

2 
  

0,80 3,20 1:15 16:45 

SSS-2 

ССД-2 
Paralelka -2 / Паралелька-2 2,40 

  
0:03 16:48 

2А Theatre / Театр 
 

14,89 17,29 0:30 17:18 

2B Tech zone in / Технічна зона вхід 
 

4,15 4,15 2:00 19:18 

2C Service in / Сервіс вхід 
 

0,05 0,05 0:03 19:21 

  Service A / Сервіс А (4,8) (30,27) (35,07) 0:20   

2D 
Service out / Сервіс вихід  

Parc ferme in / Закритий парк вхід 
        19:41 

Overnight regroup / Нічний регрупінг   

  LEG 1 / День 1 4,80 30,27 35,07       

        LEG 2 / ДЕНЬ 2 Sunday / Неділя,     15.08.2021 
 

2E 

Parc ferme out / Закритий парк 

вихід  

Service in / Сервіс вхід 

        7:15 

2 

  Service B / Сервіс B (4,8) (30,27) (35,07) 0:15   

2E Service out / Сервіс вихід 
    

7:30 

RZ 
Refuel Zone / Зона заправки           

next refuel / наступна заправка 43,78 44,03 87,81     

3 
  

15,96 15,96 0:27 7:57 

SS-3 

СД-3 
Portivske - 1 / Портівське-1 21,89 

  
0:03 8:00 

4 
  

7,10 28,99 1:15 9:15 

SS-4 

СД-4 
Portivske - 2 / Портівське-2 21,89 

  
0:03 9:18 

4A Regroup in / Регрупінг вхід 
 

20,92 42,81 1:00 10:18 

4B 
Regroup out / Регрупінг вихід  

Service in / Сервіс вхід  
0,05 0,05 0:10 10:28 

  Service C / Сервіс С (43,78) (44,03) (87,81) 0:30   
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4C Service out / Сервіс вихід         10:58 

3 

RZ 
Refuel Zone / Зона заправки           

next refuel / наступна заправка 20,88 64,96 85,84     

5 
  

27,94 27,94 0:35 11:33 

SS-5 

СД-5 
Brody - 1 / Броди - 1 10,44 

  
0:03 11:36 

6 
  

4,76 15,2 0:14 11:50 

SS-6 

СД-6 
Brody - 2 / Броди - 2 10,44 

  
0:03 11:53 

6A Regroup in / Регрупінг вхід 
 

32,21 42,65 0:50 12:43 

6B 
Regroup out / Регрупінг вихід  

Service in / Сервіс вхід  
0,05 0,05 0:40 13:23 

  Service D / Сервіс D (20,88) (64,96) (85,84) 0:30   

  
       

6С Service out / Сервіс вихід         13:53 

4 

RZ 
Refuel Zone / Зона заправки           

next refuel / наступна заправка 20,56 78,5 99,06     

7 
  

35,44 35,44 0:45 14:38 

SS-7 

СД-7 
Kremenivka - 1 / Кременівка - 1 10,28 

  
0:03 14:41 

8 
  

4,80 15,08 0:14 14:55 

SS-8 

СД-8 
Kremenivka - 2 / Кременівка - 2 10,28 

  
0:03 14:58 

8A Regroup in / Регрупінг вхід 
 

28,21 38,49 0:50 15:48 

8B 
Regroup out / Регрупінг вихід  

Service in / Сервіс вхід  
0,05 0,05 1:20 17:08 

  Service E / Сервіс E (20,56) (68,5) (89,06) 0:10     

                

8С Service out / Сервіс вихід         17:18 

5 8D Finish area / Передфінішна зона 
 

5,00 5,00 0:10 17:28 

8E Parc ferme in / Закритий парк вхід   5,00 5,00 2:00 19:28 

  LEG 2 / День 2 85,22 171,53 256,75     

   Rallt totals / Ралі усього 90,02 201,80 291,82     
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Додаток 2 

Графік ознайомлення з трасою ралі «Маріуполь» 

Донецька область, Маріупольський район  Субота, 14.08.2021 

СД Назва Дист. СД Час 

СД 5, 6 Броди – 1, 2 10,44 7:00 – 9:00 

СД 7, 8 Кременівка – 1, 2 10,28 9:00 – 11:00 

ССД 1, 2 Паралелька – 1, 2 2,40 10:00 – 13:00 

СД 3,4 Портівське – 1, 2 21,89 10:30 – 14:00 

 

 

Додаток 3 

Офіцер по зв’язку з учасниками 

Обов’язки офіцера по зв’язку з учасниками на ралі «Маріуполь» виконує: 

Клименко Яна 

м. Київ 

тел: +38 (098)-634-93-97 

 

 


