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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 Дніпропетровської  області з 

картингу  
2.1.2. Організатор змагань  ОК «Спортивне селище» 
2.1.3. Дата проведення змагань  17-18. 04. 2021 р. 
2.1.4. Місце проведення змагань  м. Полтава 

2.1.5. 

Керівні та регламентуючі 
документи ФАУ, у 

відповідності до яких 
проводяться змагання 

- НСК ФАУ; 
-  «Правила змагань з картингу» (надалі «Правила…»); 
- «Загальний регламенту чемпіонату Дніпропетровської  

області з картингу», надалі «Загальний регламент…»; 
-  «Загальних вимог до всіх чемпіонатів, Кубків, Трофеїв 

(серій) України», надалі «Загальний регламент…»; 
- інших регламентуючих документів ФІА та ФАУ 

стосовно автомобільного спорту: 
- даного Регламенту та програми змагань, які є 

доповнюю чим та уточнюючим та видається 
організатором змагань. 
- (Свідоцтво організатора змагання №______від 

“___“__________2021 року). 

2.1.6. Відповідальність 

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, 
Правилам змагань з картингу, Загального регламенту 
чемпіонату України (класи картів групи «Ротакс») та цим 
Регламентом 

 
2.2 Організаційний комітет: 

1 Чупінін А.О. Член комітету 
2 Подтергер С.В. Член комітету 
3 Кудрік Ю. Член комітету 

Адреса оргкомітету: м. Чернігів 
Контактна особа, тел. 0503136691 Красько Є.С. 

 
2.3. Офіційні особи змагання: 

Посада на змаганнях ПІБ офіційної особи місто 
Категорія 
офіційної 

особи 
Голова КСК Скрябін Р.Є. м.Кам’янске О1.28.0010.21 
Спортивні комісари Іванов. О.І. м.Кам’янске О1.28.0023.21 
 Красько Є.С. м.Чернигів ОН.28.0026.21 
Директор змагань Уляшов В.О. м.Кам’янске О1.28.0022.21 
Технічний Комісар Вечір В.Л. м.Кам’янске О2.28.0193.21 
Головний секретар Клеменко В.М. м.Кам’янске О2.28.0194.21 
Хронометрист Перцов С.В. м.Кам’янске О2.28.0163.21 

 
 
 

2.4. Спостерігач ФАУ 
Спостерігач ФАУ:            

 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
3.1. Траса змагань 

3.1.1 Назва траси, адреса Картодром «Лтава» 
3.1.2 Довжина траси 1050 

 
3.2. Автомобілі. 

П. Змагання Класи картів Відповідальність 

3.2.1 
1 етап чемпіонату 

Дніпропетровської 
області 

«National Shifter» 
«Comer miсro» 
«Популярний» 
«4Т» 

До змагань допускаються карти, 
повністю відповідаючи вимогам 

«Класифікації, визначень та вимог до 
автомобілів карт» та доповненням до 

них, затверджених КАС ФАУ у 2021 
році 

 
3.2. Учасники та водії 

3.3.1. Допуск до змагань 
До змагань допускаються члени ФАУ, які мають 
відповідні спортивні ліцензії ФАУ та інші спортивні 
документи (відповідно до п.7.1 "Правил...").  

3.3.2. 
Категорії ліцензій Водіїв та 
Представників 

Відповідно до п.4.2.1 «Загального регламенту…» 

 
3.3. Заявки на участь 

3.4.1 Організаційний захід 
Посилання / місце проведення 

заходу 

Дата проведення 
організаційного 

заходу 

3.4.2 
Попередні реєстрація 

учасників змагання  
http://cku.org.ua/cku_cabinet.php  до 12.04.2021 року 

3.4.3 
Отримання спортивних 

документів 
Суддівська будівля картодрому  16.04.2021 року 

з 14.00 до 18.00 
години 

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

3.5.1 
Датчики хронометражу марки 
АМВ «Tran X160». 

Вартість 
оренди 

датчиків – 
150 грн. 

Відповідальність за наявність 
та робочий стан датчиків 
несуть Представники команд. 
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 OKKO А-95 ЕВРО, за адресою:  
м. Кам'янське,  пр. Аношкіна, 8а 

Контроль палива буде 
здійснюватись приладом 
DІGATRON після кваліфікації, 
відбіркових, перед фінальних 
та фінальних заїздів 

3.5.3 

У місцях паркування команд 
обов’язкова наявність 
вогнегаснику об’ємом – 10 л на 
кожному парко місці 

Наявність вогнегаснику буде перевірена КСК 
змагань 

 
РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

4.1. Склад змагання 
4.1.1 Склад змагання  Згідно п.2.2.3.1 «Загального регламенту…» 
4.1.2. Старти Старти даються згідно програми змагань 

4.1.3. 
Уточнений почасовий розклад 

змагань 

Уточнений почасовий розклад змагань буде 
надано Представникам в перший день змагання 

після адміністративної перевірки 
 
 

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


4.2. Класифікація. Порядок нарахування очок. Розподіл місць. 

4.2.1. 

Кваліфікаційні заїзди проводяться згідно розділу 12.4 «Правил…». 
Місця на старті відбіркового 

заїзду 
визначаються по результатах кваліфікаційних 

заїздів 
Місця на старті перед фінального  за результатами відбіркового/відбіркових 

заїздів 
Місця на старті фінального заїзду  за результатами перед фінального заїзду 

 

4.2.2 

Класи картів Кількість кіл фінальних 
заїздів 

клас картів «Comer miсro» 6 кіл 

Клас картів «Популярний» 12 кіл 
Клас картів «4Т» 12 кіл 

Клас картів  «National Shifter» 19 кіл 

 
 
 

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 що визначений у п.3.3.1.2.1. 
«Загального регламенту…» 
Вартість паркування 150 грн. за добу за одного пілота 

включаючи усі комунальні послуги 
Вартість тренувань 350 грн. за добу за одного пілота. 

5.1.2. 
Тренування проводяться з 9.00 до 16.00 
Почасовий розклад вільних тренувань 
буде надано організатором додатково. 

16.04.2021 року (п’ятниця)  

5.1.3. 
Умови розташування команд та тренувань 
погодити з організатором до 
(тел. 098-666-54-62, 067-511-62-06) 

16.04.2021 року 

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

 
 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


