Клубне змагання з тайм-аттак
“Гран прі Харкова”

Бюлетень організатора №2
Додатковий регламент Клубного змагання з тайм-аттак “Гран прі Харкова”
доповнити наступною інформацією:
1. Розділ 1 ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ читати в наступній редакції:
Дата

Час

Публікація регламенту

Середа
11 листопада 2020
Середа
11 листопада 2020

12:00

Початок прийому заявок на
http://fau.kharkov.ua/20/timeattack/1/register.html
Закінчення прийому заявок

П’ятница
20 листопада 2020
Субота
21 листопада 2020

Тема

09:00
09:00-10:30

10:45
11:10-19:10

Відкриття Секретаріату
Адміністративна перевірка, передстартовий
технічний контроль
Брифінг
Залікові заїзди

19:25

Публікація попередніх результатів змагань

19:55

Публікація офіційних результатів змагань.
Урочисте нагородження

2. Пункти 3.3.5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ та 4.1.1. СКЛАД ЗМАГАННЯ
доповнити наступною інформацією:
До додаткових класів додається клас Legends.
Участь у класі можуть взяти екіпажі, допущені щонайменше до одного з
основних класів та за умови, що їхні автомобілі було вироблено:
- раніше 1985 року – для автомобілі, з приводом на передню вісь (окрім
авто, об’єм двигуна яких більше за 2500 см3), або повним приводом.
- раніше 1991 року – для автомобілів, з приводом на задню вісь (окрім авто,
об’єм двигуна яких більше за 3000 см3).
- раніше 1991 року – для автомобілів вироблених у країнах СНД, з
приводом на передню вісь (для автомобілів ЗАЗ «Таврія» з оригінальною
конструкцією вузлів та карбюраторною системою живлення двигуна – будь якого
року виробництва).
- раніше 2010 року – для автомобілів вироблених у країнах СНД, з
приводом на задню вісь, або повним приводом (за умови збереження
оригінальної конструкції системи живлення та запалення двигуна).
Дата випуску автомобіля повинна підтверджуватися офіційним
документом (свідоцтвом) про державну реєстрацію транспортного засобу країни
реєстрації.
3. Пункт 4.4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ доповнити наступною
інформацією:
Призові місця у додатковому класі Legends визначаються за кращім
результатом.
4. Пункт 5.2.1. ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
доповнити наступною інформацією:
1) Доброчинний внесок за участь у додатковому класі Legends складає 200
грн.

2) Через внесення додаткового заліку Legends до складу змагання
читати пункт 5.2.1. наступним чином:
При поданні заявки на участь у змаганні та здійсненні внеску
За водія:

До 12:00 20.11.2020

Після 12:01 20.11.2020

Етап

750

1000

Додатковий клас

350

500

3) Реквізити для сплати:
№ карти поповнення - 4149 6293 1570 2548
Отримувач - Бєседін Олексій Миколайович

Голова організаційного
Комітету

Бєседін Олексій Миколайович

