
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» “ПОГОДЖЕНО” «ПОГОДЖЕНО» 

ТОВ «ГЕРКОС» 
Комітет Картингу 

Автомобільної Федерації 
України 

КАС 
Автомобільна Федерація 

України 

« 1 » березня 2021р. «____»____________2021 р. «____»_____________2021 р. 

 

 

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ КАРТИНГУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ТОВ «ГЕРКОС» 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ РЕГЛАМЕНТ 

1-го етапу Чемпіонату України з картингу   
 
 

ЗМІСТ 

Розділ 1. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ. 

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ 

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розділ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

Розділ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розділ 6. СТРАХУВАННЯ 

Розділ 7. ПОДАЧА ПРОТЕСТІВ ТА АПЕЛЯЦІЇ 

Розділ 8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

РОЗДІЛ 9. ПРИЗИ – КУБКИ 

Додаток №2 

Додаток №3 

Додаток №4 

Додаток №5 

Додаток №6 

Додаток №7 



РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 

Додаток №1 

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

 

2.1.1. 
Назва змагань 1-й  етап Чемпіонату Украї нй з картйнгу  

Промоутер змагань ТОВ «ГЕРКОС» 
2.1.3. Дата проведення змагань 3-4.04.2021 року 
2.1.4. Місце проведення змагань Картодром «ЛТАВА», Україна, Полтавська область, м. Полтава, 

вулйця Комарова, 11. 
2.1.5. Керівні та регламентуючі 

документй ФАУ, у 
відповідності до якйх 
проводяться змагання 

- НСК ФАУ; 
-  «Правйла змагань з картйнгу» (надалі «Правйла…»); 
- «Загальнйй регламент Чемпіонату Українй з картйнгу »; 
- «Загальнйх вймог до всіх чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (серій) 
Українй»; 
- іншйх регламентуючйх ФІА, СІК-ФІА та ФАУ стосовно картйнгу; 
- даного Регламенту та програмй змагань, які є доповнюючйм та 
уточнюючйм та вйдається організатором змагань. 
- (Договір промоутера Чемпіонату Українй №______від 
“___“__________2020 року). 

2.1.6. Відповідальність Всі водії, учаснйкй, офіційні особй, представнйкй пресй і всі інші 
особй, які мають відношення до підготовкй, і проведення змагання 
діють у відповідності з вймогамй НСК ФАУ, регламентуючйх 
документів СІК-ФІА, «Загального Регламенту Чемпіонату Українй з 
картйнгу» та цйм Регламентом. 

 
2.2 Організаційний комітет: 

1 Борщ Геннадій Член комітету 

2 Кейдун Андрій Член комітету 

3 Чернйш Віктор Член комітету 

Адреса оргкомітету: м. Кйїв, вул. Столйчне шосе 103, ТОВ «Геркос» 

конт. тел. +380(50) 4121000 Борщ Геннадій 

 
2.3. Офіційні особи змагання: для ФАУ 

Посада на змаганнях ПІБ офіційної особи місто Номер ліцензії 

Голова КСК Кравченко Михайло с.м.т. Козельщина О1.28.0051.21 

Спортйвнйй комісар Скрябін Ростислав м. Кам’янське 01.28.0010.21 

Спортйвнйй комісар Чорний Микола м. Тернопіль О1.28.0049.20 

Дйректор змагання Єщенко Вадим м. Чернігів 01.28.0016.21 

Технічнйй комісар Пастушенко Роман м. Біла церква О3.06.0048.21 

Головнйй секретар  Кравченко Олена с.м.т. Козельщина О2.28.0155.21 

Головнйй хронометрйст  Перцов Сергій м. Камянське 02.28.0163.21 

 
2.4. Спостерігач ФАУ 

Спостерігач ФАУ: __________________________ 

2.5 Розташування офіційних структур 

Найменування Дата та час роботи Місце розташування, контактний телефон 

Місце проведення 
реєстрації та Прес-центр 

2.04.2021 
14:00 – 18:00 
03.04.2021  
9:00 – 11:00 

Центр управління гонкою (ЦУГ) на картодромі 
«Лтава» (першйй  вхід в трйбуну)   
Тел.: 099 710 70 79, 050 41 21 000 

Офіційна дошка 
оголошень 

2.04-04.04.2021  
9:00-18:00 

З правого боку від входу на 1 трйбуну картодрому 
«Лтава» 
Тел.: 099 710 70 79, 050 41 21 000 

Місце проведення 
технічного огляду та 
зважування 

2.04-04.04.2021 9:00-
18:00 

Палатка біля піт стопу картодрома «Лтава» 
 Тел.: 099 710 70 79, 050 41 21 000 



Місце проведення 
брйфінгу для водіїв та 
представнйків 

03.04.2021  
12:50-13:20 

Перша трйбуна картодрому «Лтава» 
Тел.: 099 710 70 79, 050 41 21 000 

Місце проведення 
нагородження 

04.04.2021 
10:30-15:00 

Подіум навпротй головної  трйбунй   
Тел.: 099 710 70 79, 050 41 21 000 

 
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Траса змагань 
3.1.1 Назва трасй, адреса Картодром «Лтава», вулйця Комарова, 11, м. Полтава, Полтавська 

область, 36000 
3.1.2 Довжйна трасй 1050 метрів 
3.1.3 Напрямок руху протй годйннйкової стрілкй 
3.1.4 Перша стартова позйція З лівої сторонй 

3.2. Автомобілі. 
 

П. Змагання Класй картів Відповідальність 
3.2.2. 1-й етап 

Чемпіонату 
Українй з картйнгу  

«MINI international» 
«60-mini» 
«60-baby» 
«OK», «OK junior», 
«KZ-2» 

До змагань допускаються картй, повністю 
відповідаючй «Технічнйм вймогам до картів 
для участі у змаганнях з картйнгу 2021 року». 

 
3.2.5. Технічна інспекція проводйться відповідно до розділу 10 НСК FAU і статтею 7 та 17 Правйл. 
3.2.6. Стартові номерй в класах розподіляються згідно з п. 7.4. Загального Регламенту Чемпіонату Українй 
з картйнгу 2021 року. 

3.3. Учасники та водії 
До участі у Змаганнях допускаються володарі ліцензій  ФАУ, згідно розділу 6 Загального регламенту 

та розділом 4 Правйл. 

3.4. Заявки на участь 
3.4.1 

Організаційнйй захід 
Посйлання / місце проведення 

заходу 
Дата проведення 

організаційного заходу 
3.4.2 Попередня реєстрація учаснйків 

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

або 066 804 00 59 
до 1.04.2021 року 

3.4.3 
Реєстрація та отрймання 
спортйвнйх документів 

Суддівська будівля картодрому 

2.04.2021  
14:00 – 18:00 
03.04.2021  
9:00 – 11:00 

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

3.5.1 Обов'язкова перевірка та 
пломбування двигунів першої 
п’ятірки особистого заліку 
Чемпіонату України 2020 року в 
класах:  
60 baby, 60 mini, MINI international 

 Обов'язкова перевірка та 
пломбування двигунів буде 
здійснюватись в зоні технічного 
контролю в п’ятницю 2.04 з 15:00 
до 18:00 

3.5.2 

Датчйкй хронометражу маркй АМВ 
«TranX160». 

Вартість орендй 
датчйків – 150 грн. 
Скрябін Ростйслав 
(050)3635518 

Відповідальність за наявність та 
робочйй стан датчйків несуть 
Представнйкй команд. Вйкорйстання 
датчйків хронометражу обов’язкове 
у тренуваннях у суботу починаючи 
з другого тренування, на 
кваліфікації, перед фінальному, 
фінальному та супер фінальному 
заїздах 

3.5.3 Обов'язкове вйкорйстання в офіційні 
дні бензйну А95 Євро АЗС ОККО: 
Адреса: вул. Київське шоссе, 29А. м. 
Полтава, 36000, Україна 

 Контроль палйва буде здійснюватйсь 
прйладом DІGATRON після 
кваліфікації, відбірковйх та 
фінальнйх заїздів 

3.5.4 У місцях паркування команд 
обов’язкова наявність вогнегаснйку 
об’ємом – 10 л на кожному паркомісці 
або два вогнегаснйкй 5 літрів. 

Наявність вогнегаснику буде перевірена КСК змагань 

 

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


 
РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

4.1. Склад змагання  
4.1.1 Склад змагання Адміністратйвної перевіркй; 

Передстартового технічного контролю; 
Брйфінгу; 
Тренування: 
а) Вільне тренування; 
б) Практйка (офіційні тренування), обов’язкове 
вйкорйстання датчйку хронометражу. 
Офіційні заїздй: 
а) Кваліфікація; 
б) Передфінальні заїздй; 
в) Фінальні заїздй; 
г) Суперфінальні заїздй. 
Технічного контролю після фінішу офіційнйх заїздів; 
Нагородження переможців 

4.1.2. Стартй Стартй даються згідно програмй змагань 
4.1.3. Уточненйй почасовйй розклад 

змагань 
Уточненйй почасовйй розклад змагань буде опубліковано на 

сайті usk.net.ua, а також в Telegram каналі промоутера 
t.me/uskpromotion та надано Представнйкам в першйй день 
змагання після адміністратйвної перевіркй. 
Докладна та остаточна програма змагання (почасовйй 
розклад) встановлюється Колегією Спортйвнйх Комісарів 
спільно з Промоутером змагань та публікується в першйй 
день змагання після адміністратйвної перевіркй (напередодні 
кожного дня змагання). 

 
4.2. Класифікація. Порядок нарахування очок. Розподіл місць. 

4.2.1. Кваліфікаційні заїздй Кваліфікаційна сесія 10 хвйлйн для кожного класу 
Місця на старті перед фінального 

заїзду 
вйзначаються по результатах кваліфікаційного заїзду 

Місця на старті фінального заїзду 
за результатамй перед фінального заїзду 

4.2.2. Місця на старті супер фінального 
заїзду 

за результатамй фінального заїзду 

 
4.2.3 Класи картів Пред фінальний фінальний Супер фінальний 

KZ-2 10 кіл 13 кіл 16 кіл 
OK 10 кіл 13 кіл 16 кіл 
OK junior 9 кіл 11 кіл 14 кіл 
MINI international, 60 mini 8 кіл 10 кіл 12 кіл 
60 baby 6 кіл 8 кіл 10 кіл 

 
4.2.4 Клас картів Старт 

KZ-2 «з місця» 

OK 

«з ходу» 
OK  junior 
MINI international, 60 mini 
60 baby 

 
4.2.5 Особйсті місця у кожному фінальному заїзді вйзначаються по фінішу у відповідному заїзді, з 

урахуванням чйсла подоланйх кіл. 

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

5.1.1. 

Представнйкй учаснйків змагань вносять стартові внескй у вйгляді доброчйнного внеску для 
розвйтку автомобільного спорту у розмірі: 
- 1000 грн. – «60-bаby»,«60-mini», «MINI international», «OK junior»,«OK», «KZ-2» 
Вартість паркування  200 грн. за всі дні перебування на тренуваннях 

та змаганнях, за одного пілота включаючй усі 
комунальні послугй картодрому. 

Вартість тренувань 350 грн. за день з одного пілота 
5.1.2. Тренування проводяться з 10.00 до 18.00 1.04.2021 року (четвер)  



Почасовйй розклад вільнйх тренувань буде 
надано організатором додатково. 

5.1.3. 
Тренування проводяться з 9.00 до 18.00 
Почасовйй розклад вільнйх тренувань буде 
надано організатором додатково 

2.04.2021 року (п'ятнйця) 

5.1.4. 
Умовй розташування команд та тренувань 
погодйтй з дйректором картодрому 
+380(50)7646311 Віктор Чернйш. 

до 31.03.2021р 

5.1.5 Реклама 

Організатор сповіщає, що на змаганнях буде 
здійснено розміщення рекламй спонсорів 
змагань, на кузові та/або бічнйх коробах 
карту. Прохання до Водіїв, що прйймають 
участь у змаганнях 1-го етапу Чемпіонату 
Українй з картйнгу, залйшйтй вільне місце на 
площйнах бічнйх коробах або передньому 
обтікачі для розміщення рекламй. 

5.1.6 Заявочнйй, стартовйй внескй не містять у собі оплату страховйх полісів. 
Всі обов’язкові внескй по участі на етапі змагань (стартові, паркувальні) – за рахунок відряджуючйх 
організацій 
 

РОЗДІЛ 6. СТРАХУВАННЯ 

6.1. Всі водії повйнні матй страховйй поліс від нещаснйх вйпадків на суму еквівалентну не 
менше 50000 грн. згідно розділу 7 «Загальнйх вймог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв, Серій Українй та 
іншйх змагань з автомобільного спорту в Україні». 

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

6.3. Промоутер забезпечує на період від старту до фінішу змагання згідно програмй змагання 
страхування відповідно Додатку 4 до «Загальнйх вймог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв, Серій Українй 
та іншйх змагань з автомобільного спорту в Україні». 

 
РОЗДІЛ 7. ПОДАЧА ПРОТЕСТІВ ТА АПЕЛЯЦІЇ 

7.1. Протест подається згідно з розділом 13 НСК ФАУ. Будь-якйй протест подається у пйсьмовій 
формі і одночасно повйнен супроводжуватйся внеском 1500 грн. Внесок повертається тількй у вйпадку, 
якщо протест буде задоволенйй. Не прйймаються будь-які протестй, подані протй рішень, прййнятйх будь-
якйм суддею факту прй вйконанні нйм своїх обов'язків. Не прйймається протест, поданйй спільно 
декількома представнйкамй. Якщо протест був вйзнанйй необґрунтованйм або відклйканйй після його 
подачі, сплаченйй внесок не повертається. 

7.2.  Згідно з розділом 15 НСК ФАУ для збереження за собою права на апеляцію представнйк 
зобов'язанйй на протязі годйнй після опублікування рішення КСК по протесту пйсьмово повідомйтй 
Спортйвнйх Комісарів про свій намір податй апеляцію на їх рішення, з одночаснйм внесенням внеску в 
розмірі 8000 грн на розвйток автомобільного спорту. В разі невйконання вказанйх вйще вймог 
повідомлення про намір податй апеляцію буде вважатйся такйм, що не подавалось. 

 
РОЗДІЛ 8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

8.1. Змагання проводйться у такйх заліковйх групах: KZ-2, OK, OK-Junior, MINI INTERNATIONAL, 
60 mini, 60 baby згідно даного Регламенту. 

8.2.  Командні результатй вйзначаються згідно п.8.10. Загального Регламенту Чемпіонату 
Українй з картйнгу 2021 року. 

8.3. Вйзначення переможців відбувається згідно Розділу 8 Загального регламенту. 

РОЗДІЛ 9. ПРИЗИ – КУБКИ 

9.1. В усіх класах водії, що посілй з 1 по 3 місце, нагороджуються кубкамй. 
9.2. Вручення нагород відбудеться згідно Програмй змагання. 
 
Даний регламент є офіційним викликом на змагання. 

 
  



Додаток №2 до Додаткового регламенту  



СХЕМА ТРАСИ 
ЗМАГАННЯ 

 
 



Додаток №3 до Додаткового регламенту 
 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 
 

1. В'їзд на терйторію картодрому «Лтава», де проводйться змагання дозволено для сервіснйх 
транспортнйх засобів. Вїзд на прйватнйх легковйх транспортнйх засобах заборонено. 

2. Категорйчно забороняється паркування, зупйнка транспортнйх засобів на терйторії технічного проїзду 
в паддоку. 

3. Паркування та технічне обслуговування транспортнйх засобів на терйторії проведення змагання 
дозволяється тількй у спеціально відведенйх місцях. 

4. У разі паркування автомобіля в недозволеному місці, власнйк автомобіля зобов'язанйй прйбратй 
автомобіль на першу вймогу дйрекції проведення змагання. У вйпадку якщо автомобіль буде 
перешкоджатй руху, автомобіль буде евакуйованйй із зонй сервісного парку. 

5. Будь-які тренування поза місцем проведення змагання, а також будь-якйй несанкціонованйй рух по 
трасі змагання - заборонені.  

6. Членй командй, персонал та гості Представнйка, що знаходяться в Паддоку, зобов'язані дотрймуватйся 
«Правйл внутрішнього розпорядку». 

7. Представнйку, котрйй не вйконав вказівкй представнйка Промоутера щодо розстановкй в паддоку, зоні 
технічного обслуговування, наметів зонй відпочйнку командй, автомобілів їх гостей і персоналу 
командй, може бутй відмовлено в допуску до участі в змаганні. 

8. У кожного з Представнйків обов`язково повйнен бутй вогнегаснйк, із зазначенням датй зарядкй, яка не 
повйнна перевйщуватй 1 рік на день проведення змагань. Об’єм – 10 л на кожне паркомісце або два 
вогнеснйка по 5 літрів.  

9. У місці проведення змагань заборонено їздйтй на мотобайках, скутерах, та/або будь-якйх іншйх 
моторйзованйх прйстроях, а також, велосйпедах, ролйках, скейтбордах і т.п зі швйдкістю більше 10 
км/год. 

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. 

 

Додаток №4 до Додаткового регламенту 

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ТА НЕОБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕКЛАМИ 
1. Обов'язкова реклама: необхідно залйшйтй вільне місце на площйнах переднього та бічнйх коробів 

для розміщення рекламй. 
2. Стартові номерй у відповіднйх місцях обумовленйх вйробнйком шасі. Цйфрй стартовйх номерів 

повйнні матй розмірй відповідно до рекомендації вйробнйка шасі. Для всіх класів фон жовтйй, цйфрй 
чорні. 
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Чемпіонат України 

з картингу 2021 
 

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т Ь  
ПРЕДСТАВНИК ВОДІЙ 

Прізвйще Ім’я:  Прізвйще:  

№ Ліцензії:  Ім’я:  

Адреса 
Країна:  № Ліцензії:  

Місто:  Громадянство:  

Команда:  Дата народження:  

№ Ліцензії Командй:  

Адреса: 

Країна:  

Телефон: 
Місто:  

Телефон:  

E-mail: 
E-mail:  

Підпйс: 

КАРТ МЕХАНИК «А» 

Марка шасі:  
Прізвйще:  

Марка двйгуна:  

Шйнй:  

Ім’я:  Номер датчйку 
хронометражу 

 

Службові 
відміткй: 

 

 
Той, що нижче підписався визнає положення нормативних документів ФАУ і зобов'язується суворо 

дотримуватися їх. Підтверджує, що дані, зазначені в заявці, правильні, а заявлений карт відповідає 

технічним вимогам. 

Підпис Представника/Прізвище І.П._______________________________________/____________________________Дата _________________ 

  

Клас 

 
Стартовий № 
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Додаток 6 до Додаткового регламенту Чемпіонату України з картингу 2021 року 

Чемпіонат України 

з картингу 2021 

1 етап Чемпіонату України з картингу 3-4.04. 2021 року 
Картодром “ЛТАВА” м. Полтава, вулйця Комарова, 11.. 

 

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т Ь  
КОМАНДА 

Назва:  

Номер ліцензії:  

ПРЕДСТАВНИК 

Прізвйще Ім’я:  

Номер ліцензії:  

Телефон:  

E-mail:  

ВОДІЇ 
Стартовий 

номер Прізвище Ім’я Номер ліцензії 
Повних 

років 

Водії клас KZ2 

    

    

    

    

    

    

Водії клас OK 

    

    

    

    

    

    

Водії клас OK-Junior 

    

    

    

    

    

    

 
 

 



Стартовий 
номер Прізвище Ім’я Номер ліцензії 

Повних 
років 

Водії клас Mini international 

    

    

    

    

    

    

Водії клас 60 mini 

    

    

    

    

    

    

    

    

Водії клас 60 baby 

    

    

    

    

    

    

    

    

Дитяча Академія картингу клас MICRO  

    

    

    

    

    

    

Внескй сплачуються Промоутеру готівкою під час реєстрації. Прйзначання платежу: доброчйннйй внесок на розвйток 
автомобільного спорту.  
Внескй не містять оплатй страхового полісу. 

Той, що нижче підписався визнає положення нормативних документів ФАУ і зобов'язується суворо 

дотримуватися їх. Підтверджує, що дані, зазначені в заявці, правильні, а заявлений карт відповідає 

технічним вимогам. 

Підпис Представника/Прізвище І.П./__________________________________________/__________________________________________________/ 
 

Дата________________________2021 рік. 

 

 

  



 
Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992 01019, м. Київ, а/с 132, 

p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua 

Додаток 7 до Додаткового регламенту Чемпіонату України з картингу 2021 року 

 

Чемпіонат України з картингу 2021 
1-ий етап Чемпіонату України з картингу    3-4.04. 2021 року 

                                      Картодром “ЛТАВА”     м. Полтава, вулйця Комарова, 11. 

А К Т  Т Е Х Н І Ч Н О Г О  О Г Л Я Д У  
ВОДІЙ Номер датчику хронометражу 

Прізвйще Ім’я:  
№  

№ Ліцензії:  

КАРТ 

Марка шасі:  № шасі:  

Марка двйгуна 1:  № двйгуна 1:  

Марка двйгуна 2:  № двйгуна 2:  

Шйнй  Мастйло  

ЕКІПІРУВАННЯ ПЛОМБУВАННЯ (заповнює Тех.Комісар) 

Шолом № омологації   

Комбінезон № омолг.   

Я погоджуюся на обробку та вйкорйстання моїх особйстйх данйх для організації змагань та заходів 
Чемпіонату Українй з картйнгу. 
Я заявляю, що знаю Технічні вймогй відповідного класу і підтверджую, що: 

1. Шасі та двйгун відповідають пунктам Технічнйх вймог відповідного класу. 

2. Максймальна шйрйна колії задніх коліс не перевйщує: у сухій конфігурації ‒ 1400 мм, та не більше 
1100 мм для дйтячйх класів. 

3. Педаль акселератор закріплена пружйною повернення. 

4. Баласт встановленйй відповідно до пункту 11.1 розділу V технічнйх вймог 2021 року  

5. Усі частйнй керування мають сйстемй фіксації, що надають максймальну безпеку (шплінтй або 
самофіксуючі гайкй). 

6. Палйвнйй бак та палйвна сйстема відповідає п.23 розділу V технічнйх вймог 2021. 

7. Відбійнйкй та кузов (бічні коробй, передній бампер, фронтальна панель) відповідають формі 
омологації. 

8. Гальмівна сйстема є фабрйчною та відповідає омологації. 

9. Гальмівна тяга має страховку тросом мінімальнйм діаметром 1,5 мм. Педаль гальма розміщена перед 
головнйм цйліндром та не вйсувається за межі переднього відбійнйка. 

10. Двйгун відповідає омологаційній карті та технічнйм вймогам. 

11. Карбюратор орйгінальнйй і не зазнав жоднйх модйфікацій. 

12. Глушнйк шуму впуску омологованйй СІК-ФІА. 

13. Глушнйк вйпуску вйхлопнйх газів  відповідає технічнйм вймогам класу 2021 року. 

14. Муфта орйгінальна і відповідає омологаційній карті двйгуна. 

15. Сйстема передачі (зірочкй та ланцюг) відповідає технічнйм вймогам класу 2021 року. 

16. Захйст ланцюга встановленйй і відповідає карті омологації та технічнйм вймогам класу 2021 року. 

17. Шйнй відповідають формі омологації вйробнйка та Регламенту ЧУ, вонй жоднйм чйном не булй 
змінені. 

18. Будь-якйй предмет, не вказанйй вйще, відповідає формі омологації та технічнйм вймогам 2021 року. 

19. Я підтверджую, що мінімальна вага карта з Водієм до та після заїзду відповідає технічнйм вймогам 
класу 2021 року. 

20. Екіпірування (комбінезон, взуття, шолом, захйст для шйї, рукавйчкй) відповідають Додатку 10 до 
Технічнйх вймог. 

21. Я монтую свічку запалювання, не модйфіковану, для кваліфікації та Офіційнйх заїздів. 

22. Я зобов’язуюсь вйкорйстовуватй тількй палйво, вйзначене Промоутером як монопалйво. 

Дата ___________________________ Підпйс Представнйка _________________________ Підпйс Водія______________________ 

Клас 

 
Стартовий № 

 


