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1. Цілі та завдання 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання «Чемпiонат Одеcькоi областi» з 

картингу (далі – Змагання) проводяться відповідно Закону України «Про 

позашкільну освіту», Положення «Про Всеукраїнські відкриті заходи із 

спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед 

дітей та учнівської молоді», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.11.2017 року №1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.12.2017 року за № 1471/31339 (далі – Положення), даного 

Регламенту та програми змагань, які є доповнюючим та уточнюючим та 

видається організатором змагань.  

 

1.2. Змагання проводяться з метою: 

 сприяння популяризації та подальшого розвитку картингу в Україні 

серед учнівської молоді; 

 підвищення рівня фізичної підготовки, технічної і практичної 

майстерності учасників; 

 організації оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля учнів, 

формування у них навиків здорового способу життя. 

 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

2.1. Змагання проводяться: 

1-й етап - 26 травня 2018  

II-й етап - 14 липня 2018  

III-й етап - 08 вересня 2018  
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3. Організація та керівництво проведенням змагань 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань 

здійснюється ФОП Коломиєць Василь Васильович за підтримки Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - 

Комітет). 

3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань 

покладається на оргкомітет у складі: 

Левченко Ігор   -  голова оргкомітету 

Ступаєнко Анастасія  -  член оргкомітету 

Соловйов Михайло   -  член оргкомітету 

 

3.3. До суддівства на стартах залучаються судді, по рішенню оргкомітету. 

 

 

4. Учасники змагань 

4.1. Вікові групи спортсменів : 

клас «Піонер-Н-міні»     – з 6 до 9 років включно; 

клас «Піонер-Н»      – з 9 до 13 років включно; 

клас «Піонер-Б»      – з 9 до 13 років включно; 

клас «Піонер-Вільний»                 – з 7 до 13 років включно; 

Вік спортсменів визначається повною кількістю виповнених років у 

поточному році на дату проведення Змагань. Якщо спортсмену у поточному 

році, в якому проводяться Змагання, виповнюється вік переходу до старшого 

класу картів, то до 1-го старту у сезоні він має право вибору класу картів та 

повинен приймати участь в обраному класі картів до закінчення спортивного 

сезону поточного року. 

 4.2. Спортсмени можуть змагатися у декількох класах картів (тільки в 

одній віковій групі)  

4.3. До Змагань допускаються пілоти, які мають відповідні спортивні 

документи (див. п.10). 

4.10. Для участі у Змаганнях спортсмени повинні у встановлений термін 

подати на адресу оргкомітету: 

А) попередню заявку на включення до єдиного реєстру учасників змагань 

з картингу 2018 року (додаток 1); 

Б) згоду (особисту) на обробку персональних даних (додаток 2); 

 

 

5. Характер заходу 

5.1. Змагання на етапах у всіх визначених класах картів особисті і 

проводяться у дисципліні - шосейно-кільцеві перегони. 

5.2. Змагання у дисципліні шосейно-кільцевих перегонів складаються з 

вільних тренувань, кваліфікації та двох фінальних заїздів. 
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5.3. Кількість кіл фінального заїзду: 

класи «Піонер-Н-міні»,   -   8 кіл 

«Піонер-Н», «Піонер-Б» - 10 кіл ; 

клас «Піонер Вільний»   -   12 кіл; 

5.4. Місця на старті 1-го фінального заїзду визначаються за результатами 

кваліфікаційних заїздів, 2-го фінального заїзду – за результатами 1-го 

фінального заїзду. 

5.5. Система кваліфікації визначається головною суддівською колегією 

після завершення адміністративної перевірки. 

5.6. Для отримання заліку, кожному водію необхідно подолати не  

менше 75% дистанції мінімум в одному фінальному заїзді. 

  

 

6. Програма (розклад) проведення змагань 

І, ІІ, ІІІ етапи 

  

до 8.00 заїзд, реєстрація учасників (мандатна комісія); 

10.10 - 10.30 брифінг для учасників і представників команд;  

08.00 - 10.00 

10.30 – 11.30 

12.00 -14.00 

14.30 

вільні тренування; 

кваліфікаційні заїзди; 

фінальні заїзди; 

оголошення результатів. 

 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

7.1. Підготовка місць проведення Змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

7.2. Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу покладаються на батьків, та осіб, які їх супроводжують.  

 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців 

та призерів 

8.1. У Змаганнях на етапах у всіх визначених класах картів визначаються 

особисті місця у шосейно-кільцевих перегонах.  

8.2. Залікові очки, нараховуються, згідно кількості зареєстрованих 

учасників в класі. Зареєстровані учасники, але які не стартували, отримують 0 

балів. Учасники які не подолали 50% дистанції – отримують – 1 бал. За Перше 

місце учасник отримає бал згідно кількості зареєстрованих учасників в класі, за 

друге, на 1 бал менше -  і так далії. 

8.3. Особисті місця пілотів з шосейно-кільцевих перегонів, визначаються 

по фінішу у двох фінальних заїздах з урахуванням числа подоланих кіл. 
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8.4. В разі рівноваги результатів в шосейно-кільцевих перегонах перевага 

надається пілоту, який посів краще місце в другому фінальному заїзді. Пілотам, 

які не набрали жодного очка у фінальних заїздах результати визначаються за 

меншою сумою зайнятих місць.  

8.5. Абсолютний особистий залік пілотів у Змаганні визначається за 

найбільшою сумою набраних очок у 6-ох та менше фінальних заїздах. При 

рівновазі очок або суми місць перевагу має пілот, який має краще місце, або 

більшу кількість кращих місць. 

 8.6. Переможці та призери Змагань у шосейно-кільцевих перегонах в 

особистому заліку нагороджуються дипломами відповідних ступенів і кубками. 

 8.7. Переможці Змагання у абсолютному заліку у кожному класі картів 

нагороджуються Кубками, медалями та дипломами відповідних ступенів.. 

8.8 Якщо у класі  брало участь менше п’яти спортсменів, то переможці 

нагороджуються тільки дипломами. 

  

 

9. Умови фінансування заходу 

та матеріального забезпечення учасників 
9.1. Витрати на організацію та проведення Змагань здійснюються за 

кошти організаторів змагань   та інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством України. 

9.2. Участь спортсменів у Змаганнях здійснюються за рахунок 

організацій, що відряджають. 

 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях 

10.1. Попередні заявки на участь у Змаганнях подаються на електронну 

адресу за 10 днів до початку Змагань.  

10.2. Для участі у Змаганнях до мандатної комісії в день приїзду 

подаються: 

заявка (додаток1) про участь у Змаганнях  

страховий поліс (на суму не менше 10000 грн. на кожного учасника 

застрахованного, як «автоспортсмен»); 

нотаріально завірений дозвіл батьків, для водіїв молодше 18 років про  

участь в змаганнях з картингу (відповідно до законодавства України); 

свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу), або 

учнівські (студентські) квитки учасників, або інший офіційний документ, який 

дає змогу визначити вік учасника; 

кваліфікаційні книжки спортсменів (за наявності). 
 

 

11. Інші умови 

11.1. Змагання проводяться відповідно до даної Регламенту, Положення 

та правил проведення Змагань з картингу. 
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11.2. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань, 

остаточне рішення приймає головний суддя. Оскарження рішень головного 

судді здійснюється за процедурою (протест, апеляція) зазначеною в Положенні. 

11.3. Питання не врегульовані цім Регламентом вирішуються відповідним 

оргкомітетом. 

11.4. Засідання мандатної комісії проводиться особами, які 

призначаються головним суддею змагань. Протокол засідання мандатної комісії 

є невід’ємною частиною звіту головного судді. 

11.5. Звіт головного судді змагань подається в день закінчення змагань.  

 

12. Додаткові технічні вимоги до картів 

12.2. У класах картів «Піонер-Н-міні», «Піонер-Н», «Піонер-Б», для всіх 

видів змагань гума вільна. Фірма-виробник гуми не регламентується. Контроль 

гуми здійснюється згідно омологаційних карт виробника. На всіх 4-х колесах 

повинна стояти гума одного типу, однієї марки і відповідного розміру одного 

виробника.  

12.3. Короби безпеки для класів картів «Піонер-Б» бажано, для всіх інших 

класів обов’язкові. В разі відсутності коробів безпеки у класах картів «Піонер-

Б» обов’язкова наявність переднього, заднього і бокових відбійників згідно 

технічних вимог.  

12.4. Додаткові вимоги до картів  

стартові номери на картах класу «Піонер–Н-міні» - червоний фон білі цифри. 

12.4.1. Клас «Піонер-Б» : 

двигуни з коробкою зміни швидкостей-не більше 6; 

об’єм двигуна 50 см
3
 + 2 см

3
; 

система охолодження двигуна – довільна; 

гальма повинні діяти, як мінімум на два задні колеса; 

глушник шуму впуску рекомендовано; 

мінімальна вага - 100 кг. 

12.4.2. КЛАС “ПІОНЕР-Н" 

Одноциліндрові двигуни "Мотор-Січ Д-70Д" повітряного охолодження без 

коробки передач виробництва Запорізького заводу "Мотор - Січ", з 

двоканальною продувкою, газорозподіл поршнем, циліндр з головкою 

нероз’ємні;  

Робочий об'єм двигуна - 70,6 см3 +0,1; 

* Об'єм камери запалювання - 7,5 cм3.  

*Хід поршня - 35,8 мм +0,06; 

Максимальний діаметр циліндра 50,20 мм; 

Муфта - центробіжного типу, момент спрацьовування не більше 5000об/хв, 

пілот повинен знаходитись за кермом; 

Карбюратор - типу "ВЕНТУРІ" КМ - 17, "Tillotson-HS" з максимальним 

діаметром дифузора 17,7 мм; 

Система запуску двигуна не регламентується. Обов'язкова кнопка зупинки 

двигуна; 
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Максимальний діаметр хвостовика випускної труби 16,5 мм. 

Мінімальна вага - 100 кг; 

Шасі: база – 900-1010 мм. 

 

12.4.3. КЛАС "ПІОНЕР-Н-міні" 

Двигуни та карти повинні відповідати вимогам, що передбачені для класу 

"Піонер-Н"; 

*На впуску обов'язкове встановлення двох шайб, через які повинна проходити 

уся робоча суміш, яка поступає до циліндру: однієї дистанційної шайби з 

отвором діаметром не більше 20+0,5 мм та дросельної шайби з отвором 

діаметром 12 мм максимум. Товщина кожної шайби не більше 2 мм і не менше 

1,5мм фаски и на діаметрі 12 мм. -заборонені; 

*Від площини карбюратора мусить стояти одна прокладка товщиною не більше 

1 мм,шайба з внутрішнім діаметром 20мм., одна прокладка товщиною не 

більше 1 мм, ще одна шайба з максимальним внутрішнім діаметром 12 мм,далі 

пакет деталей не регламентується; 

Мінімальна вага - 90 кг; 
* Шасі: база – 850-950 мм. 
 

12.4.3. КЛАС “ПІОНЕР-Вільний" 

Одноциліндрові двигуни повітряного охолодження  

Робочий об'єм двигуна – не більше 72 см3, для двухтактних моторів, та не 

більше 110 см3 – для чотирехтактних.  

Мінімальна вага - 100 кг; 

Шасі: база – 900-1010 мм. 
 

13. Протести 

13.1. Право подання протесту має тренер, який зазначений у заявці.  

13.2. Всі протести подаються ”під залог”, суму якого визначає спортивне 

журі. 

13.3. Протести подаються головному судді з реєстрацією часу подання у 

головного секретаря Змагань та внесенням залогу.  

13.4. Про наміри подання протесту керівник команди повинен на протязі 

10 хвилин по закінченню заїзду (або попереднього об'явлення результатів) у 

письмовій формі попередити головного секретаря про намір подання протесту 

на конкретний карт або дії водія і на протязі 20 хвилин (з часу фактичного 

закінчення заїзду або попереднього об'явлення результатів) його подати. 

Протест на невідповідність карта технічним вимогам подається окремо на 

кожну деталь. 

13.5. В протесті ОБОВ’ЯЗКОВО вказується пункт Регламентуючих 

документів, який порушено та надаються наявні документальні докази.  

13.6. В разі задовільнення протесту залогова сума повертається керівнику 

команди, який подав протест. 
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13.7. В разі подання необгрунтованого протесту сума залогу 

зараховується на рахунок Організатора. 

13.8. Протест на технічний стан картів подається окремо на кожний карт 

або окрему деталь. 

 

14. Апеляції 

14.1. Апеляція подається тренером при незгоді з рішенням головної 

суддівської колегії. 

14.2. Тренер та його водії зобов’язані виконати рішення головної 

суддівської колегії та директора перегонів і на протязі однієї години 

попередити головного секретаря в письмовій формі про намір подання апеляції. 

14.3. Апеляція подається на протязі 2 годин з часу винесення рішення. 

14.4. В апеляції вказуються пункти Регламентуючих документів, які 

порушені рішенням спортивного журі або директора перегонів та надаються всі 

докази. 

14.5. В разі подання апеляції, спортивні результати на які вона подана не 

затверджуються, нагородження не проводиться. 

14.6. Залогова сума за подання Апеляції встановлюється рішенням 

головної суддівської колегії та вноситься керівником команди на протязі 2 

годин після подання письмового повідомлення про намір подання Апеляції. 

14.7. В разі задоволення Апеляції залогова сума повертається керівнику 

команди, в разі відхилення – направляється на покриття витрат роботи 

Апеляційної комісії. 


