
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Програма навчально-тренувального збору
                                                                      
                                              Honda Open Cup «20»

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ

2.1. НАЗВА, ОРГАНІЗАТОР 
2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
2.3. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. ТРАСА, ДИСТАНЦІЯ
3.2. АВТОМОБІЛІ
3.3. УЧАСНИКИ
3.4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
3.5. ЗМІНИ У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ
3.6. НОМЕРИ І ЕМБЛЕМИ

РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ
4.1. СКЛАД НТ СБОРУ

                     4.2. ПОРЯДОК СТАРТУ
4.3. ЗАЇЗДИ 
4.4. КЛАСИФІКАЦІЯ
4.5. КОНТРОЛЬ 

РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІЇ
5.2. ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ
5.3. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПЕНАЛІЗАЦІЇ
5.4. ОБМЕЖЕННЯ ВИМОГ
5.5. РЕКЛАМА
5.6. ПАМ’ЯТНІ СУВЕНІРИ
5.7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
5.8. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОГРАМИ
5.9. ЗАСТОСУВАННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ ПРОГРАМИ 



РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ 
0  1.  09  .2011 р.   Відкриття прийому заявок 
02  .  09  .2011 р.   Закриття прийому заявок
18.00...20.00 Адміністративна перевірка, передстартовий технічний та медичний 

контроль, отримання номерів,  м. Київ, вул. Якутська, 14, другий 
поверх приміщення ДміпроМоторІнвест

18.00...20.00 Збори організаторів і учасників
18.00...20.00 Інструктаж
03.09  .2011 р.   День сбору
8.30...09.00 Збори організаторів та учасників, відкриття, СК «Чайка»
09.20...10.00 Ознайомлення з трасою
10.00...16.00 Залікові заїзди
16.00...17.00 Остаточна класифікація та підведення підсумків

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ

2.1. НАЗВА, СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ

Honda Open Cup "Весна 2011" яке відбудуться 03.09.2011 року. Навчально-
тренувальний сбор проводиться ВГО “Хонда Сім’я» у відповідності з МСК ФІА та НСК 
ФАУ та цим Регламентом. 

Всі водії, учасники, офіційні особи, представники преси, і всі інші особи, які мають 
відношення  до  підготовки  і  проведення  навчально-тренувального  збору  діють  у 
відповідності з вимогами НСК ФАУ, іншими регламентуючими документами ФАУ та 
цим Регламентом.

2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Лупій Олексій
Члени Оргкомітету: 
Романов Ігор
Алексєєв Ігор

Адреса постійного Секретаріату: м. Київ,
тел./факс. 205-59-77.   http://honda.org.ua

2.3. ОФIЦIЙНI ОСОБИ ЗБОРУ
Кулаков Олександр

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. ТРАСА, ДИСТАНЦІЯ
Траса – СД1-2-3,СД4-5-6.  Загальна довжина СД в метрах до 10 000.  Схема 

траси та Ії проходження додається. 

3.2. АВТОМОБІЛІ
3.2.1.  До  участі  допускаються  легкові  автомобілі,  зареєстровані  у  Державній 

Автомобільній  інспекції,  та  які  відповідають  вимогам  Правил  дорожнього  руху 
України. 



3.2.2. Автомобілі повинні мати робочий об'єм двигуна не більше 3501 куб. см (з 
наддувом –  не  більше 2508 куб.  см.)  Авто  з  наддувом,  компресором,  нагнітачем 
класифікуються на клас вище. 

3.2.3. Автомобілі розділені на наступні групи:
1 – з об’ємом двигуна до 1400 куб. см.
2 – з об’ємом двигуна від 1401 до 1600 куб.см. 
3 – з об’ємом двигуна від 1601 до 2000 куб. см.
4 -  з об’ємом двігуна від 2001 куб. см. та вище 
 
3.2.4.  Залікова  група  вважається  такою,  що  не  відбулася,  якщо  до  участі  в 

заліковій групі допущено менше 5 водіїв.
3.2.5.  Використання покришок з шипами забороняється.

         3.2.6. Захісній шолом має буті вдягненім на голову водія та штурмана на всіх 
СД.   

3.3. УЧАСНИКИ
3.3.1. До участі  допускаються  володарі національних ліцензій водія категорії 

«К1»,  «Д0»,  «Д1»,  «Д2»  «Д6»  і  учасника  категорій  «НІ»,  «НК»  та  міжнародних 
ліцензій: водія категорії "С0"; "С1" та учасника категорій "МС"; "МІ", виданих ФАУ та 
дійсних  у  поточному  році,  які  мають  документи,  згідно  НСК  ФАУ  та  інших 
регламентуючих документів ФАУ, внесені у Реєстр володарів ліцензій ФАУ.

3.4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
3.4.1.  Будь-яка  особа  або  команда,  що  бажає  взяти  участь  повинна  пройти 

реєстрацію  згідно  Програми  Розділ  (1)  на  сайті  http://opencup.honda.org.ua та 
адресувати  у  Секретаріат  заповнені  друкованим  текстом  заявочні  документи 
(заявки).

3.4.2.  Підписавши  бланки  заявочної  форми  учасник,  водій  та  власник 
автомобіля зобов'язуються підкорятися тільки спортивній юрисдикції, визначеній НСК 
ФАУ, положеннями даного Регламенту та вимогам офіційних осіб.

3.4.3. Максимальна кількість автомобілів (у своїх відповідних залікових групах) – 
40шт.

3.4.4. Перевагу в участі мають особи, які раніше подали заявки.

3.5. ЗМІНИ У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ
Жодних змін не може бути внесено у заявку на участь, за винятком випадків, 

передбачених даним Регламентом. Однак,  до моменту передстартового контролю 
учасники вільно можуть заміняти заявлений автомобіль.

3.6. НОМЕРИ І ЕМБЛЕМИ
3.6.1.  Організатор  надає  на  кожний  автомобіль  два  панно  з  присвоєними 

номерами  та  логотипом,  обов’язкові  для  розміщення  на  автомобілі  рекламні 
матеріали.

3.6.2. Панно з присвоєними номерами, та рекламні матеріали повинні бути до 
початку  передстартового  контролю  надійно  закріплені  на  автомобілі:  номери  на 
передніх дверях автомобіля з обох сторін; рекламні матеріали: у вільному порядку 
але не заважаючи безпечному керуванню автомобілем.

3.6.3. Якщо виявиться, що:
а)  одна  емблема  або  один  боковий  номер  відсутній;  дві  емблеми  або  два 

бокових  номера  відсутні,  учасник  підлягає  штрафу  згідно  зведеної  таблиці 
пеналізації. 



РОЗДІЛ 4. ПРОВЕДЕННЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ

4.1. СКЛАД  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО СБОРУ
Збір складається з:  проїзду безпосередньо залікових заїздів.

4.2. ПОРЯДОК СТАРТУ
4.2.1. Старт в точці страту та на СД відбувається в порядку стартової відомості, 

при цьому першим стартує автомобіль групи 4. Інтервал між стартами автомобілів в 
точці старту складає  1 хвилину, що починається після виїзду попереднього екіпажу 
на СД.

4.3.  ЗАЛІКОВІ ЗАЇЗДИ
4.3.1. Кількість залікових заїздів на СД1-2-3, СД4-5-6 – один. Результат по сумі 

усіх СД.  
4.3.2. Траси змагань позначаються у вигляді знаку „страт”, ретардерів, фішок та 

стрічок для  всіх СД.
4.3.3. Старт СД з місця. Фініш усіх СД – ходом.

4.4. КЛАСИФІКАЦІЯ.
4.4.1. Встановлюється наступна класифікація:
- класифікація водіїв у індивідуальному заліку у кожній групі та командний залік; 
4.4.2. Водіям за показані результати присвоюються відповідні місця в залікових 

групах та та надаються пам’ятні сувеніри.
4.4.3. Організатор може ввести додаткові заліки, про що повідомляє учасників 

змагань під час церемонії нагородження.

4.5. КОНТРОЛЬ
Всі контрольні зони, старт, фініш і т.д. будуть вказані. Тривалість стоянки між СД не 
має перевищувати 60 хвилин. 

 
РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ НА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО 
СБОРУ (ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ)

5.2.1. Заявочний внесок за кожен екіпаж складає 350грн. 

5.3. ПЕНАЛІЗАЦІЯ
5.3.1. При порушенні під час сбору даного Регламенту учасники пеналізуються 

згідно  відповідних  пунктів  цього  Регламенту.  Оргкомітет  та  Офіційні  особи 
приймають рішення у тих випадках, коли пеналізація чітко не встановлена зведеною 
таблицею педалізації:

Порушення Штраф
Не  відповідність  автомобіля  технічним 
вимогам  щодо  експлуатації  автомобілів 
ПДД 

Не допущення до змагання

Не виконання вимог маршалів та суддів Дискваліфікация
Порушення в проходженні  найгірший час у класі * 1.5
Фальшстарт 10 сек.
Проїзд через ретардер 60 сек.



Збиття ретардеру 30 сек.
Токання ретартдеру 2 сек.
Відсутність номерів та емблем змагання, 
обв’язкової реклами, за 1 емблему

300 грн.

5.4. ОБМЕЖЕННЯ ВИМОГ
5.4.1 Організатор не відповідає за збитки та шкоду як по відношенню до водіїв і 

їх майну,  так і за збитки, що заподіяні стороннім особам і їх майну. 
5.4.3. У випадку аварії водій виконує вимоги Організатора та відмовляються від 

права на протест по відношенню до них.

5.5. РЕКЛАМА
5.5.1. Учасникам дозволяється вільно розміщувати будь-яку рекламу на своїх 

автомобілях при умові, що ця реклама: 
а) відповідає вимогам МСК ФІА, НСК ФАУ, та інших регламентуючих документів 

ФІА та ФАУ;
б) дозволена законодавчими актами України; 
в) не носить образливого характеру; 
г) не займає місця, зарезервовані для емблем, номерів змагання та обов'язкової 

реклами Організатора;
д) не заважає видимості з місця водія. 
5.5.2.  Учасник  змагання  повинен  розмістити  на  автомобілі  обов'язкову  та 

необов'язкову  (якщо  вона  їм  прийнята)  рекламу  Організатора  до  початку 
передстартового контролю. 

5.5.3. Забороняється присутність на автомобілі емблем інших змагань.
5.5.4.  Якщо  реклама  не  відповідає  вищевказаним  вимогам,  учасник 

виключається із змагання.

5.6. ПАМ’ЯТНІ СУВЕНІРИ
5.6.1. Відмічаються перші три місця кожного класу (при наявності не менш ніж 5 

учасників  класу).  При  меншій  кількості  учасників  в  класі  нагороджується  лише 
переможець.

5.6.2.  Перелік  інших  сувенірів  буде  оголошено  представником  організатора 
перед стартом гонки.

5.7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ.
5.7.1. Порядок та місце нагородження буде оголошено по завершенні гонки.
5.7.2. Відсутність на зборі під час підведення підсумків при відсутності поважних 

обставин веде до позбавлення пам’ятних сувенірів.

5.8. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ.
5.8.1. Положення даного Регламенту можуть змінюватись тільки у відповідності 

до ст. 66 та ст. 141 НСК ФАУ.
5.8.2. Всі можливі зміни і додаткові положення оголошуються через датовані і  

нумеровані  доповнення,  які  діють  як  складова  частина  даного  Регламенту.  Ці 
доповнення вивішуються у Секретаріаті, на дошці оголошень змагання. Одночасно у 
самий короткий термін вони доводяться безпосередньо учасникам, і останні повинні 
підтвердити їх отримання під підпис, за винятком випадків фізичної неможливості, під 
час проходження змагання.

5.9. ЗАСТОСУВАННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ.
5.9.1. Оргкомітет збору застосовує НСК ФАУ, цю Програму під час змагання.
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