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Затверджено 
Голова комісій з питань 

квадроциклів ФМСУ 
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ДОДАТОК ДО РЕГЛАМЕНТУ 

(БЮЛЕТЕНЬ № 1)  
 

про проведення 1-го етапу чемпіонату України  

                 2020 року з кантрі-кросу для квадроциклів 

 

«Ukrainian Cross-Country» - «Крижаний драйв» 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРОГРАММА ЗМАГАННЯ 

1.1. Даний Додаток до Регламенту  регламентує порядок проведення  1-го етапу Чемпіонату 

України з кантрі-кросу для квадроциклів «Ukrainian Cross-Country» - «Крижаний драйв» (далі 

змагання) 

1.2. Змагання організовується і проводиться у відповідності з  «Регламентом Чемпіонату 

України з кантрі-кросу для квадроциклів», «Додатками до Регламенту», «Правилами змагань з 

мотоциклетного спорту» та «Спортивного кодексу». 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМАГАННЯ 

2.1. Головний суддя змагання – Савкін Руслан (суддя нац. кат.) 

2.2. Головний секретар – Власенко Олена (суддя нац. кат.) 

2.3. Секретар - Шеховцова Марина (суддя I кат.) 

2.4. Технічний комісар – Мєдвєдєв Володимир (суддя II кат.) 

2.5. Головний хронометрист - Свідзинський Олександр  (суддя міжн. кат.) 

2.6. Місце проведення змагання: м. Київ, вул. Пирогівський шлях 186, мототрек «Пирогово» 

GPS: 50.328868, 30.532162 

 
 

2.7. Програма проведення змагання: 

22 лютого  2020 року  

07:00 — 10:00 Адміністративна та технічна перевірки  

10:00 — 10:15 Урочисте відкриття змагань. Брифінг для учасників змагань 

10:30 — 10:40 Ознайомче (одне) коло для класів «Junior» 

10:30 — 10:45 Виїзд на ознайомче (одне) коло для всіх класів 

11:00 — 11:30 Перший заїзд класів «JUNIOR» (6 кола) 

11:00 — 12:00 Перший заїзд усіх класів «ATV» (10 кіл)   

12:30 — 13:00 Другий заїзд класів «JUNIOR» (6 кола) 

12:30 — 13:30 Перший заїзд усіх класів «UTV» (10 кіл)    

14:00 — 14:30 Третій заїзд класів «JUNIOR» (6 кола) 

14.00 — 15.00 Другий заїзд усіх класів «ATV» (10 кіл)     

15:30 — 16:30 Другий заїзд усіх класів «UTV» (10 кіл)      

16:30 — 17:00 Прийняття протестів 

17:00 Оголошення остаточних результатів змагань 

17:30 — 17:45 Урочисте нагородження переможців та закриття змагання 

 

 

3. УЧАСНИКИ 

3.1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, згідно вимог визначених у «Регламенті 

Чемпіонату  України  з кантрі-кросу для квадроциклів».  

3.2. Спортсмени віком до 18-ти років додатково зобов'язані представити оригінал свідоцтва 

про народження та дозвіл від обох батьків на участь у змаганнях, завірений нотаріально. 

3.3.Спортсмени зарубіжних країн допускаються до участі в змаганнях по національній 

ліцензії федерації держави, яку вони представляють, міжнародній ліцензії FIM або FIM-Europe та 

дозволу від національної Федерації на участь у даних змаганнях.  

3.4.Спортсмени, що досягли 51-річного віку обов’язково повинні додатково до медичної 

довідки представити електрокардіограму серця, що дійсна протягом 3 місяців. 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ТА СТАРТОВІ ВНЕСКИ 

4.1. Попередня реєстрація з пільговими умовами - з 3 до 16 лютого включно. Попередня 

реєстрація на загальних умовах - з 17 до21 лютого 2020 р. 

4.1.1. Реєстрація в день змагання 22 лютого  – з 07:00 до 10:00  

4.2. Благодійний стартовий внесок з екіпажу становить: 

на попередній реєстрації з пільговими умовами – 2000 грн. 

на попередній реєстрації на загальних умовах, а також у день змагання – 3000 грн. 

командна заявка – 3000 грн. з команди,  

з учасників в класах «Junior» - 500 грн 

4.4. Заявка подається в електронному вигляді на сайті:  

https://zlzk.biz/applications/join/kk_2020_1.html 
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4.3. Заявку в письмовому вигляді можна подати в день проведення змагання 22 лютого з 

07:00 до 10:00 

4.4. Строком подачі заявки рахується строк у який фактично подана заявка на електрону 

адресу та повністю сплачено стартовий внесок на картку банку № 5363 5423 0758 2636 (Савкін 

Руслан). 

4.5. Запізнення на адміністративну та технічну перевірку  для всіх класів – подвійний розмір 

стартового внеску. 

4.6. У разі подачі та оплати заявки та подальшою неучастю спортсмена у змаганні стартовий 

внесок не повертається. 

 

5. ТРАСА 

5.1. Довжина одного кола – 7 км, довжина траси для  класів «Junior» - 1,2 км. 

5.2. Запланована загальна довжина дистанції для всіх класів, крім класів «Junior»: 140 км, 

кількість кіл - 20 

5.2.1. Запланована загальна довжина дистанції для класів «Junior»: 21,6 км, кількість кіл - 18 

 

6. КОЕФІЦІЄНТ ЗМАГАННЯ З КАНТРІ-КРОСУ 

6.1. Коефіцієнт змагання – 2, для класів «Junior» - 1 

 

7. ПЕРЕХІДНИЙ КОМАНДНИЙ КУБОК 

7.1. За перемогу на етапі у командному заліку команда переможець отримую перехідний 

кубок команди-переможця. 

7.2. На кожному етапі чемпіонату даний кубок передається новому переможцю етапу в 

командному заліку. 

7.3. У кінці сезону змагань даний кубок остаточно вручається команді-переможцю за 

підсумками року. 

7.4. Команда-переможець попереднього етапу зобов’язана надати організаторам кубок на 

наступному етапі. 

7.5. При пошкодженні або втраті кубка команда компенсує організаторам 10000 грн. 

7.6. У випадку відмови команди від компенсації результати командного заліку даної команди 

анулюються повністю. 


