






Официальные лица 

Виктор ШАПОВАЛОВ
директор  ралли

(Одесса)

+ 38 067 559 49 18 

Николай ШРЕДЕР
Председатель КСК

(Львов)

Константин  БЕВЗ
Спортивный Комиссар 

(Киев)

Виктор ЮРЧЕНКО

Секретарь КСК
(Львов)

Светлана КАЛНЫШ
Спортивный Комиссар 

(Киев)

+ 38 050 317 03 83 

+ 38 097 097 25 29   

+ 38 050 505 71 36 + 38 067 657 28 52 

Лариса САВКЕВИЧ

главный секретарь
(Львов)

Павел МИХАЙЛУСЬ

технический комиссар
(Днепродзержинск)

+ 38 050 310 51 76 + 38 067 944 62 66 + 38 098 516 48 58
+ 38 050 562 49 45

Сергій Боровіков
главный  хронометрист

Елена ХОЛОДИЛО

Руководитель
пресс-центра

(Киев)

Иван Эйдемиллер
Руководитель офиса 

результатов
(Киев)

+ 38 063 188 50 60 + 38 067 560 59 59 +38 093 816-93-31

(Дніпропетровськ) 

Дмитрий Березенский
начальник 

безопасности ралли
(Киев)



3.2. ОПИС

3.1. 2 етап Чемпіонату, включає трасу 226,2 км, з якої 121,2 км швидкісних ділянок.

3.2. Контроль часу і контроль проходження включені у контрольну карту, маршрут

змагання описано у вигляді схеми (Додаток 1).

3.3. Ознайомлення з трасою змагання проводиться згідно програми змагань.

Кількість проїздів два. Під час ознайомлення рух автомобілів учасників здійснюється за

автомобілем організатора на швидкості не більше 40 км/год.

3.4. До виїзду на трасу під час ознайомлення допускаються автомобілі, заявлені для участі

у змаганні або інший автомобіль, за дозволом Організатора. На борту автомобіля

допускається перебування виключно членів екіпажу.

3.5. На автомобілі, який використовується під час ознайомлення розміщується

ідентифікаційна карта, в порядку, передбаченому п. 11.4.

3.6. Під час руху по трасі при ознайомленні забороняється рух в іншому напрямку,

відставання, тренування старту та створення перешкод руху використання малої швидкості

(дивись ст.24.).

3.7. У безпосередній близькості від місця урочистого старту буде організовано

передстартову зону.

Автомобілі учасників повинні бути поставлені в передстартову зону з 19:30 але не пізніше

20:00. На Представників чиї автомобілі будуть поставлені в передстартову зону пізніше,

буде накладено пеналізацію дивись ст.24.).

3.8. Участь у церемонії урочистого старту обов'язкова для всіх учасників, членів екіпажів та

їхніх автомобілів, в порядку, встановленому Правилами участі у водіїв у урочистих

церемоніях відкриття та закриття змагань Чемпіонату.

У разі, якщо з причини, яку визнано Організатором як поважну, автомобіль учасника

неможливо представити на церемонію урочистого старту, екіпаж зобов'язаний з'явитися на

церемонію урочистого старту і пройти через подіум пішки.

3.9. На учасника, чий екіпаж не з'явився на церемонію урочистого старту та

закриття, або форма одягу екіпажу якого не відповідала вимогам Організатора,

буде накладено пеналізацію у вигляді грошового штрафу в розмірі 2000 грн.

3.10. Екіпажі в повному складі повинні бути одягнені в спортивні комбінезони та повинні

бути присутніми у передстартовій зоні з 19:30 для фото - та автограф сесії.

3.11. Автомобілі учасників будуть проїжджати через подіум, у порядку зростання стартових

номерів, з інтервалом між автомобілями приблизно 30 секундам суворо дотримуючись

вказівок офіційних осіб.



ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУКТАЖ
з дотримання правил дорожнього руху та безпеки у місцях проведення
заходів згідно програми змагання

Відповідно до вимог органів місцевого самоврядування та з метою забезпечення

безпеки глядачів та мешканців території, прилеглих до траси змагання, під’їзних

шляхів до місця урочистого відкриття та закриття змагання, слідування від місця

проведення змагання, всі водії спортивних автомобілів, допоміжних, технічних та

інших автомобілів, відповідальність за дії яких НСК ФАУ покладає на володарів

ліцензії Представника, попереджаються про посилення уваги до дотримання:

•Правил дорожнього руху, особливо щодо дотримання обмежень швидкості у

населених пунктах;

•Безпеки та обмеження максимальної швидкості 5 км/г під час проведення заходів

Програми змагань в присутності глядачів (урочисте відкриття, закриття змагання);

•Обмеження швидкості руху спортивних автомобілів до безпечного рівня діє з

моменту з’їзду з подіуму підчас нагородження до виїзду за межи місця

зосередження глядачів;

•Дотримання швидкісного режиму в парку сервісу 5 км/г та при пересуванні до

місця нагородження.

•Не дозволяється здійснювати прокрути кол автомобіля під час проведення заходів

Програми змагань в присутності глядачів (урочисте відкриття, закриття змагання).

Контроль за виконанням вказаних обмежень та правил покладено на співробітників

органів охорони громадського порядку та офіційних осіб змагання. Про всі виявлені

порушення буде подано доповідь Колегії спортивних комісарів для прийняття

рішення про накладання відповідної пеналізації.



НИКОЛАЕВ - ОДЕССА

КИЕВ - ОДЕССА

КИШИНЁВ - ОДЕССА

ИЗМАИЛ - ОДЕССА

с.СЕВЕРИНОВКА

Торжественное 

открытие и 

закрытие ралли



ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Место работы АДРЕС ТЕЛЕФОН

07.08.2015

09:00 – 14:00

Административная 

и технические 

проверки

м.Одеса, Тераспольське шосе 
22, Аеропорт “Застава-1”

+38 (063)030 37 95

08.08.2015
08:00 – 12:00

штаб

Штаб ралі, с. Северинівка,
вул. Леніна 17, будинок
культури
(офіційна дошка оголошень) 

+38 (063)030 37 95

09.08.2015
08:00 - 16:00

В парке сервиса
парк сервісу с. Севериновка +38 (063)030 37 95



ПРАВИЛА УЧАСТІ ВОДІЇВ У УРОЧИСТИХ ЦЕРЕМОНІЯХ ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ 
ЗМАГАНЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З МІНІ-РАЛІ “КУБОК ЛИМАНОВ”

• Додаткові правила участі у урочистому представленні екіпажів та
відкритті змагання Чемпіонату
1. До участі у представлені екіпажів під час урочистого відкриття змагання
допускаються виключно заявлені члени екіпажів, які одягнені у комбінезони для
участі у змаганні, на автомобілях, заявлених для участі у змаганні;

2. Представлення екіпажів проводиться під час проїзду через стартовий подіум
зі проведенням церемоніального старту;
3. Для представлення члени екіпажу за вказівкою розпорядника процедури
повинні зупинити і забезпечити автомобіль від самовільного руху, вийти з
автомобіля, а по завершенню представлення, повернутись до автомобіля, з’їхати з
подуму з дотриманням безпечної швидкості 5 км/г та проїхати у визначене
організатором місце;
4. У виняткових випадках за погодженням з Організатором, допускається
представлення без автомобіля;

5. Заборонена приступність на подіумі будь-яких осіб, крім:
• членів екіпажів;
• представника організатора – розпорядника церемонії;
• почесних осіб, які проводять церемоніальний старт;
• інших осіб, спеціально допущених організатором змагання.



Додаткові правила участі у урочистому нагородженні за результатами 
змагання ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З МІНІ-РАЛІ “КУБОК ЛИМАНОВ” 

1. До участі у урочистому нагороджені переможців та призерів допускаються
виключно екіпажі у повному заявленому складі, які одягнені у комбінезони для
участі у змаганні, на автомобілях, заявлених для участі у змаганні;
2. У виняткових випадках за погодженням з Організатором, допускається
нагородження без автомобіля;

3. Водіям забороняється при святкуванні з використанням шампанського залишати
подіум та скеровувати шампанське на осіб, що вручали нагороди, представників
організатора та глядачів;

4. Екіпажі, які запрошені для нагородження розпорядником процедури, повинні
зупинити і забезпечити автомобіль від самовільного руху, вийти з автомобіля, а по
завершенню вручення, повернутись до автомобіля, з’їхати з подуму з дотриманням
безпечної швидкості 5 км/г та проїхати у визначене організатором місце;
5. Забороняється здійснення «обертання» під час проведення процедури
нагородження.
6. Заборонена приступність на подіумі під час нагородження будь-яких осіб, крім:
• членів екіпажів,
• представника організатора – розпорядника церемонії,
• почесних осіб, які проводять вручення нагород та

інших осіб, спеціально допущених організатором змагання.



Місце 
ген. партнера

1

3

23
Назва ралі

2

1. Офіційна передня наклейка (емблема ралі) 40 х 21 см (на передньому капоті)

2. Стартовий номер - 2 шт. 50 х 52 см (на обох передніх дверях)

3. Не офіційна реклама, розміщена під заднім боковим склом – 20 х 15 см.,

4. Прапор України або Одеси

Рекомендовано 
Прапор України

або Одеси

СХЕМА РАЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
НА СПОРТИВНИХ АВТОМОБІЛЯХ УЧАСТНИКІВ ЗМАГАННЯ

4



Альтернативный путь                    

Парк Сервиса



- Охрана общественного порядка (суббота 9 августа).
- Кафе  (7 августа июля) 
- био-туалеты
- Wi Fi зона для просмотра результатов (воскресенье 9 августа)

Услуги Парка Сервиса

- Курить,
- Распивать алкогольные напитки,
- Пользоваться открытым огнём,
- Заправлять автомобили, кроме зоны   дозаправки,
- движение против  указанного направления на схеме 
стрелками,
- Мусорить и оставлять после себя мусор,
- Въезжать (кроме транспорта организатора) в парк сервиса 
9 августа с 08:30 до окончания соревнования.
Спасибо за понимание.

В Парке Сервиса 
Запрещено:

Андрей КОЖЕМЯКИН

(Одесса)

+ 38 098 522 06 90

Начало работы Парка Сервиса 
8 августа с 12:00

Офицер Парка Сервиса







9 августа (воскресенье) автомобили
с наклейкой «SERVICE PARK» и 
«ТЕАМ»  имеют право свободного
проезда в зону парка сервиса - за  
1 час до старта первого «боевого» 
автомобиля – до 8:00 .

Образец эмблем –



Сеть АЗС «MUSTANG» -

С НАМИ КОМФОПРНО И НА ВОДЕ,
И НА ССШЕ.

www.mustang.od.ua

http://www.mustang.od.ua/


ЛЕГЕНДА ДОЕЗДА ПАРК СЕРВИСА – МЕСТО РАЗГРУЗКИ (ВОЕННЫЙ СПУСК)





УЛ.ВОЕННЫЙ СПУСК



Схема движения спортивных машин от зоны разгрузки (ул.Военный спуск) к 
предстартовой зоне (ул.Ланжеронская).

ВНИМАНИЕ!!!  
В предстартовую зону въезд разрешён только спортивным
автомобилям. 








