
ВІДКРИТТЯ В СУБОТУ В 14.00 
 

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Комітет картингу ФАУ 

Програма  
2-го етапу Чемпіонату України 2012 року з картингу з кільцевих 

перегонів  
8 10 червня 2012 р.       м. Київ 

8 червня (п’ятниця) 
 

7 червня- (четвер)- реєстрація учасників, технічний огляд картів 
і видача датчиків хронометражу – з 15 до 18 години 

 
9.00-9.15 Тренування водіїв класу “Комет-120” 
9.15-9.30 - класів “60-мікро-міні” 
9.30-9.45 - класу “Піонер-Н” 
9.45-10.00 -класів “KF-2”  “KF-3” 
10.00-10.15 - класу “Піонер-Н-міні” 
10.15-10.30 -класу «60» 
10.30-10.45 -класу  “KZ-2” 
  

10.45-11.05 Тренування водіїв класу “Комет-120” 
11.05-11.25 - класів “60-мікро-міні” 
11.25-11.45 - класу “Піонер-Н” 
11.45-12.05 -класів “KF-2”  “KF-3” 
12.05-12.25 - класу “Піонер-Н-міні” 
12.25-12.45 -класу «60» 
12.45-13.05 -класу  “KZ-2” 
  

13.05-13.25 Тренування водіїв класу “Комет-120” 
13.25-13.45 - класів “60-мікро-міні” 
13.45-14.05 - класу “Піонер-Н” 
14.05-14.25 -класів “KF-2”  “KF-3” 
14.25-14.45 - класу “Піонер-Н-міні” 
14.45-15.05 -класу «60» 
15.05-15.25 -класу  “KZ-2” 
  

15.25-15.30 Формування заїзду 



15.30-15.40 Кваліфікація пілотів класу «Комет-120» 
  

15.40-15.45 Формування заїзду 
15.45-15.55 Кваліфікація пілотів класів «60-мікро-міні» 
  

15.55-16.00 Формування заїзду 
16.00-16.10 Кваліфікація пілотів класу «Піонер-Н» 
  

16.10-16.20 Формування заїзду 
16.20-16.30 Кваліфікація пілотів класу «KF-3» 
  

16.30-16.35 Формування заїзду 
16.35-16.45 Кваліфікація пілотів класу «KF-2» 
  

16.45-16.50 Формування заїзду 
16.50-17.00 Кваліфікація пілотів класу «Піонер-Н-міні» 
  

17.00-17.05 Формування заїзду 
17.05-17.15 Кваліфікація пілотів класу «60» 
  

17.15-17.20 Формування заїзду 
17.20-17.30 Кваліфікація пілотів класу «KZ-2» 
  

17.20 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
17.30 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
17.35-17.45 1-й передфін. заїзд водіїв класу “Піонер-Н”  -5 кіл 
  

17.30 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
17.40 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
17.45-17.55 1-й передфін. заїзд водіїв класу “Піонер-міні”  -4 кола 
  

17.45 Відкриття „парк-ферме” класу «60» 
17.55 Закриття „парк-ферме” класу «60» 
18.00-18.10 1-й передфін. заїзд водіїв класу “60”  -6 кіл 
  

9.00-11.00 Адміністративна перевірка, сплата доброчинних 
внесків, техогляд картів, мед контроль водіїв 

9.00-10.30 Видача датчиків хронометражу 
18.00 Засідання  КСК  

 



9 червня (субота)  
 

9.00-9.20 Тренування водіїв класу “Комет-120” 
9.20-9.40 - класів “60-мікро-міні” 
9.40-10.00 - класу “Піонер-Н” 
10.00-10.20 -класів “KF-2”  “KF-3” 
10.20-10.40 - класу “Піонер-Н-міні” 
10.40-11.00 -класу «60» 
11.00-11.20 -класу  “KZ-2” 
11.30-11.55 БРИФІНГ 
  

11.45 Відкриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
11.55 Закриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
12.00-12.10 перед фін. заїзд водіїв класу “Комет-120”  -8 кіл 
  

11.55 Відкриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
12.05 Закриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
12.10-12.20 Передфін.заїзд водіїв класу “60-мікро-міні”  -4 кола 
  

12.05 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
12.15 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
12.20-12.30 2-й передфін. заїзд водіїв класу “Піонер-Н”  -5 кіл 
  

12.15 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
12.25 Закриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
12.30-12.45 перед фін. заїзд водіїв класу “KF-3”  -8 кіл 
  

12.30 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
12.40 Закриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
12.45-13.00 перед фін. заїзд водіїв класу “KF-2”  -12 кіл 
  

12.45 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
12.55 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
13.00-13.10 2-й передфін. заїзд водіїв класу “Піонер-міні”  -4 кола 
  

12.55 Відкриття „парк-ферме” класу «60» 
13.05 Закриття „парк-ферме” класу «60» 
13.10-13.20 2-й передфін. заїзд водіїв класу “60”  -6 кіл 
  



13.05 Відкриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
13.15 Закриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
13.20-13.35 передфінальний заїзд водіїв класу  „KZ-2”    -12 кіл 
  

13.35-14.00 Обідня перева 
  

13.50 Відкриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
14.00 Закриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
14.05-14.25 1-й фінал. заїзд водіїв класу «Комет-120»- 16 кіл 
  

14.10 Відкриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
14.20 Закриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
14.25-14.40 1-й фінальн. заїзд водіїв класу «60-мікро-міні»-6 кіл 
  

14.25 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
14.35 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
14.40-14.55 1-й фінальний заїзд водіїв класу “Піонер-Н”   -10 кіл 
  

14.40 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
14.50 Закриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
14.55-15.20 1-й фінальний заїзд водіїв класу  «KF-3»  -16 кіл 
  

15.05 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
15.15 Закриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
15.20-15.50 1-й фінальний заїзд водіїв класу  „KF-2”    -24 кола      
  

15.35 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
15.45 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
15.50-16.05 1-й фінал. заїзд водіїв класу  «Піонер-Н-міні» - 8 кіл 
  

15.50 Відкриття «парк-ферме» класу «60» 
16.00 Закриття «парк-ферме» класу «60» 
16.05-16.25 1-й фін. заїзд класу класу «60»                - 12 кіл 
  

16.10 Відкриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
16.20 Закриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
16.25-16.50 1-й фінальний заїзд водіїв класу  „KZ-2”     -24 кола 
17.00 Засідання КСК  

 
 



10 червня  (неділя) 
9.00-9.15 Тренування водіїв класу “Комет-120” 
9.15-9.30 - класів “60-мікро-міні” 
9.30-9.45 - класу “Піонер-Н” 
9.45-10.00 -класів “KF-2”  “KF-3” 
10.00-10.15 - класу “Піонер-Н-міні” 
10.15-10.30 -класу «60» 
10.30-10.45 -класу  “KZ-2” 
10.55-11.20 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЗМАГАННЯ 
  
11.10 Відкриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
11.20 Закриття „парк-ферме” класу «Комет-120» 
11.25-11.45 2-й фінал. заїзд водіїв класу «Комет-120»- 16 кіл 
  
11.30 Відкриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
11.40 Закриття „парк-ферме” класу «60-мікро-міні» 
11.45-12.00 2-й фінальн. заїзд водіїв класу «60-мікро-міні»-6 кіл 
  
11.45 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
11.55 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н» 
12.00-12.15 2-й фінальний заїзд водіїв класу “Піонер-Н”     -10 кіл 
  
12.00 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
12.10 Закриття „парк-ферме” класу «KF-3» 
12.15-12.35 2-й фінальний заїзд водіїв класу  «KF-3»  -16 кіл 
  
12.20 Відкриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
12.30 Закриття „парк-ферме” класу «KF-2» 
12.35-13.05 2-й фінальний заїзд водіїв класу  „KF-2”    -24 кола      
  
12.50 Відкриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
13.00 Закриття „парк-ферме” класу «Піонер-Н-міні» 
13.05-13.20 2-й фінал. заїзд водіїв класу  «Піонер-Н-міні» - 8 кіл 
  
13.05 Відкриття «парк-ферме» класу «60» 
13.15 Закриття «парк-ферме» класу «60» 
13.20-13.40 2-й фін. заїзд класу класу «60»                - 12 кіл 
  
13.25 Відкриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
13.35 Закриття „парк-ферме” класу « KZ-2» 
13.40-14.05 2-й фінальний заїзд водіїв класу  „KZ-2”      -24 кола 
  



14.15 Засідання КСК 
  
14.30 НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
15.00-15.30 Видача документів, роз’їзд учасників 

 
Оргкомітет 


