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1. Цей Регламент розроблено на основі регламентуючих документів СІК/ФІА, НСК ФАУ. 

Змагання організуються і проводяться у відповідності до «Правил організації та проведення 
автомобільних змагань з шосейно-кільцевих перегонів на автомобілях класу «карт» надалі 
«Правила», «Національних спортивних правил з картингу», «Загальних вимог до всіх 
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України», інших регламентуючих документами ФІА та 
ФАУ щодо автомобільного спорту, даним Регламентом, Індивідуальним Регламентом, 
Стандартним Регламентом і Програмою кожного змагання, які видаються Організатором 
змагання. 

 

2. Організаційний комітет 
Голова: Зайцев Сергій Анатолійович 
Заст. Голови: Борщ Г.С. 
Член оргкомітету: Козлов А.С.  
 
Адреса постійного Секретаріату: 03115, м. Київ, вул. Г. Вітрука 8-а, , тел./факс -(044)-424-

70-62 
  

3. Офіційні особи змагання  
Голова Колегії Спортивних Комісарів: Чуканов С.С.   
Спортивні Комісари:  Франчук Д.М., Тесленко В.І. 
Директор змагання:  Більченко А.А. 
Заступ. директора з безпеки, нач.дистанції:  Апостолюк В.О. 
Технічні Комісари:  Ковальчук І.В., Подтергер С., Коврига А.В. 
Головний секретар, секретар КСК Ковальчук Л.Р. 
Головний хронометрист змагання:  Косенко К. 
Суддя старту-фінішу:  Єщенко В. 

 
4. Змагання особисто-командні і проводяться у наступних класах картів «60-мікро», «60-

міні», «Піонер-Н-міні», «Піонер-Н», «60», «KF-3», «Комет-120», «KF-2», «KZ-2». В класах 
картів «60-мікро», «60-міні» і «60» допускаються двигуни "Comer KWE-60" 
централізованого постачання ТОВ «Гемкот» і „РARILLA-60 SWIFT/UA” 
централізованого постачання СПД Лагута. 

 

5. До участі у Змаганнях допускаються володарі національних та міжнародних ліцензій 
водія категорії «С0», «С», «Д0», «ДЮ», «НАК», «НАЮ», «НАД» та учасника категорій «МС», 
«МІ», «КН», «НІ», «УНАО». 

Всі ліцензії повинні бути видані ФАУ та дійсні у поточному році, володарі ліцензій 
повинні мати документи, згідно НСК ФАУ, «Правил» та інших регламентуючих документів 
ФАУ, внесені у Реєстр володарів ліцензій ФАУ. 



6. Довжина кола - 1160 м. Напрямок руху по трасі- по часовій стрілці. Кількість кіл 
фінального заїзду : 

- класи «KF-2», «KZ-2»    - 24 кола 
- клас «KF-3», «Комет-120»    - 16 кіл 
- клас «60»      - 12 кіл 
- клас «Піонер-Н»      - 10 кіл 
- класи «Піонер-Н-міні» , «60-міні»   - 8 кіл 
- клас «60-мікро»     - 6 кіл 
 

7. Змагання складаються з тренувань, кваліфікації, передфінальних, 2-х фінальних заїздів, 
нагородження переможців. В класах картів  «Піонер-Н-міні», «Піонер-Н», «60»- 
проводяться 2 передфінадьні заїзди, в інших класах по одному. Перші передфінальні 
заїзди в цих класах проводяться в п’ятницю. Передфінальний заїзд на проводиться на 
дистанцію у 50 % від фінального заїзду для визначення стартової позиції у наступних заїздах.  

Реєстрація учасників та сплата стартових внесків: 
-7 червня з 15 до 18 години 
 -8 червня з 9 до 11 години. 
Учасники команд зобов’язані до 17 годині 5 червня надіслати остаточну Заявку на 2-

й етап будь-яким видом зв’язку. Секретар опрацьовує Заявку і готує необхідні для участі 
в етапі документи кожної команди. В день реєстрації Учасник команди надає секретарю 
змагання ліцензії і медичні карти, сплачує доброчинні внески на проведення змагання і 
отримує пакет документів. 

8. Заявочний внесок за кожного водія:  
класи-«Комет-120», «KF-3», «KF-2», «KZ-2»- 300 грн.,  
для інших класів - 250 грн. 
 
9. Старти даються згідно програми змагань. Уточнений почасовий розклад змагань буде 

надано Заявникам після адміністративної перевірки. 
 
10. Старти для класу «KZ-2» - «з місця», для інших класів картів - «з ходу».  
 
11. Місця на старті визначаються по результатах кваліфікації, передфінального (их) заїздів 

та 1-го фінального заїзду. Пілот, який показав кращий результат у кваліфікації (передфінальних 
заїздах і 1-му фінальному заїзді має право вибору стартового місця у першому ряді. 

 
12. Особисті місця визначаються по фінішу у кожному фінальному заїзді з урахуванням 

числа подоланих кіл.  
 
13. Особисте місце на етапі визначається за найбільшою сумою очок, набраних у двох 

фінальних заїздах. При рівновазі очок у 2-х та більше пілотів, перевагу має пілот, який має 
краще особисте місце у будь-якому фінальному заїзді. При подальшій рівновазі перевагу має 
пілот, який посів краще місце у 2-му фінальному заїзді. 

 
14. Кваліфікація проводиться згідно пар. XVI «Загального Регламенту…» із застосуванням 

апаратури електронного хронометражу. Всі карти повинні бути обладнані датчиками 
хронометражу марки АМВ «TranX160». Відповідальність за наявність та робочий стан 
датчиків несуть Учасники команд. На кожному етапі датчики хронометражу будуть 
надаватись в оренду. Наявність датчиків хронометражу під час участі у тренуваннях в 
п’ятницю, кваліфікації, передфінальних та фінальних заїздах обов’язкова. Вартість 
оренди датчика -100 грн. за змагання. 

 
15. Всі обов’язкові внески по участі в змаганнях на етапі (стартові, парковочні, залогові) – 

за рахунок відряджаючих організацій. 
 

16. Відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм та техніки безпеки у 
місці розташування команди або пілота несе Учасник. За порушення цього пункту 



Організатор має право накласти грошову пеналізацію або звернутись до КСК про 
виключення команди чи пілота зі змагання.  

 
17. Умови розташування команд та тренувань по 7.06 (включно) узгоджувати з 

керівництвом підприємства «Автодром «Чайка» по телефону-095-654-99-44. 
 

18. Паливо. Мастило не регламентується. На змаганнях використовується бензин 
марки Shell-V-pover адреса АЗС___ У місці технічного контролю виставляється 
контрольна суміш. Обовязковий контроль палива здійснюється прибором DIGATRON 
після кваліфікації, перед фінального та кожного фінального заїзду. 

 

19. В класах картів «мікро» і «міні»: фон стартових номерів- червоний колір, цифри-
білий колір. 
 

20. У фінальних заїздах при будь-якому виді старту відміняється зупинка картів та 
допомога механіків після 1-го ознайомлюючо-розігрівочного кола. 
 

21. Пеналізація при старті «з ходу»- перетин бокової білої лінії  «коридору»  2-а 
боковими колесами карта- додавання 3-х секунд,  перетин бокової білої лінії  «коридору»  
4-а колесами (виїзд карта з «коридору») - додавання 10-х секунд до фактичного часу 
проходження пілотом дистанції заїзду. 
 

21. На змаганнях Чемпіонату, фіналі Територіального Чемпіонату і Кубку України 
використання комірів безпеки у всіх класах картів- обов’язкове. 
 

22. З другого тренування у п’ятницю, 8 червня виїзд на трасу дозволяється тільки 
пілотам, які пройшли реєстрацію, технічний огляд картів і при наявності датчика 
хронометражу. 
 

23. На один етап кожному пілоту дозволено заявити 1,5 комплекта шин. 
 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 
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