
ГОНКА «BUKOVYNA MTB CUP» ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО З 

РЕГЛАМЕНТОМ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ ВЕЛОСИПИДИСТІВ (UCI) 

КАТЕГОРІЯ ГОНКИ І РІК НАРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

    Згідно пунктів 4.1.002-4.1.007, змагання відкриті для гонщиків: 

Чоловіки/жінки еліта 1997 р.н. і старше. 

    Гонка «Bukovyna  МТБ Cup»  з маунтенбайку в дисципліні «крос-кантрі» 

зареєстрована  в міжнародному календарі як гонка класу 2. 

    Згідно з правилами  Міжнародного союзу велосипедистів, за неї нараховуються 

наступні очки: 

Чоловіки та жінки еліта: 

1 місце - 30 очок                   6 місце - 8 очок 

2 місце - 20 очок                   7 місце - 6 очок 

3 місце - 15 очок                   8 місце - 4 очка 

4 місце - 12 очок                   9 місце - 2 очка 

5 місце - 10 очок                   10 місце - 1 очко 

 

ПРИЗОВИЙ ФОНД 

Згідно з регламентом Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) 

  

ПРОГРАМА 

    Програма міжнародної гонки з маунтенбайку крос-кантрі (клас 2) 

«Bukovyna МТБ Cup» 

 

 7,8 квітня 2016 року 

07 квітня 

четвер 

 

10:00-14:00 
реєстрація учасників змагань (готель  

«Турист») 

15:00-17:30 
офіційні тренування (Цецино)  

 

18:00 
нарада з представниками команд (готель 

«Турист») 

08 квітня   

п’ятниця 
11:00 

cтарт міжнародних змагань крос-кантрі 

(жінки) – Цецино,  

 
Церемонія нагородження відбудеться 

через 10 хв. після фінішу першого гонщика 

13:00 
cтарт міжнародних змагань крос-кантрі 

(чоловіки) - Цецино 

 
Церемонія нагородження відбудеться 

через 10 хв. після фінішу першого гонщика 

15:15 
старт Кубка Буковини  - крос-кантрі 

(юніори, юніорки, юнаки, дівчата) 



РЕЄСТРАЦІЯ 

     Попередні заявки на участь учасників і команд у змаганнях подаються до 

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації: факс 

(0372 – 55 – 26- 00) або на email:  ssport_oda@ukr.net  не пізніше ніж за 10 днів до 

початку змагань. 

08.04.2016 Буковина MTB Cup 1, “Цецино”, Чернівецька область , Україна . 

 

Довжина кола 6 км. 

 

 

 

 

 

Директор гонки: Руссу Ілля, НС ФВСУ, Чернівецька область, Україна  тел. +380 50 192 5869. 
 

Начальник дистанції: Мельник Олександр, суддя І категорії, Чернівецька область, Україна  

 тел. +380 50 951 3709. E-mail: aleksandr.melnyk1982@gmail.com 

 

 -  розгоночна ділянка траси 

 -  траса 

 -зона харчування/техдопомоги 

М - маршали 

Найвища точка - 527 м. 

mailto:ssport_oda@ukr.net
mailto:aleksandr.melnyk1982@gmail.com


 
Маршрут як доїхати на траси змагань Буковина МТБ Cup 1 08.04.2016 від 

готелю Турист вул. Героїв майдану 184 до Цецино вул. Краматорська 39  

    

10 квітня 2016 року, неділя 

11:00 старт міжнародних змагань крос-кантрі ( жінки) - 

Кемпінг 

 Церемонія нагородження відбудеться через 10 хв. 

після фінішу першого учасника 

13:00 старт міжнародних змагань крос-кантрі, чоловіки - 

Кемпінг 

 Церемонія нагородження відбудеться через 10 хв. 

після фінішу першого учасника 



10.04.2016 Буковина MTB Cup 2 , район кемпінг, парк  “Гарячий Урбан”, 

Чернівецька область , Україна. 

 

Довжина кола 4,0 км 

 

 

 

 

Директор гонки: Руссу Ілля,  НС ФВСУ,  Чернівецька область, Україна  тел. +380 50 192 5869 

Начальник дистанції: Мельник Олександр,  суддя І категорії,  Чернівецька область, Україна  

тел. +380 50 951 3709. E-mail: aleksandr.melnyk1982@gmail.com 

 

 -  розгоночна ділянка  траси 

 -  траса 

 - зона харчування/техдопомоги 

М - маршали 

Найвища точка - 215 м. 

mailto:aleksandr.melnyk1982@gmail.com


 
 

 

Маршрут як доїхати на траси змагань Буковина МТБ Cup 2 10.04.2016 від 

готелю Турист вул. Героїв Майдану 184 до парку Гарячий Урбан по  

вул.Троянівська 1 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

     08.04.2016 Буковина MTB Cup 1, вул. Краматорська 39, поворот напроти 

буд. 48 “Цецино”. 

    10.04.2016 Буковина MTB Cup 2 , вул. Троянівська 1, район кемпінг, парк  

“Гарячий Урбан”. 

 

ХАРЧУВАННЯ І ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА 

Харчування дозволено тільки в позначених зонах, котрі також використовуються 

для технічної допомоги. 

 



ІНШЕ 

    Порядок старту 

Стартовий прядок визначається наступним чином: 

1. по останньому опублікованому індивідуальному рейтингу UCI XCO. 

2. не класифіковані гонщики –жеребкуванням. 

    Поведінка гонщиків 

1.3.031  Шолом повинен бути на голові гонщика під час змагань та на 

тренуваннях 

4.1.038  Використовувати радіозв’язок або інші віддалені засоби зв’язку 

гонщикам заборонено.  

4.1.034  Гонщик повинен їхати в спортивній формі, і не повинен  

               перешкоджати обгону себе сильнішим гонщиком. 

4.1.035  Якщо гонщик вийшов за межі траси по будь-який причині, він  

              повинен повернутись на трасу в те місце, де вийшов. 

4.1.036  Гонщик повинен охайно відноситись до природи і не забруднювати   

              трасу. 

4.1.037  Той, хто буде помічений у зміні траси, буде позбавлений акредитації або 

дискваліфікований (DSQ). 

 

ОФІЦІЙНІ ЦЕРЕМОНІЇ 

   Згідно зі статтею 1.2.112 правил на офіційній церемонії нагородження повинні 

бути присутні такі гонщики: 

- Переможець, гонщики, що зайняли 2 та 3 місце 

Гонщики повинні прибути до подіуму не пізніше ніж через 10 хвилин після 

перетину фінішної лінії. 

Гонщики повинні з’явитись на церемонії нагородження в велосипедній формі. 

 

ШТРАФИ 

Згідно штрафної шкали Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). 

ДОПІНГ КОНТРОЛЬ 

   Після фінішу, гонщики будуть вибірково запрошені на допінг контроль. 

ЛІКАРНІ 

   Обласна лікарня швидкої медичної допомоги 

вул. Фастівська 2 

       

 

 



Маршрут як добратись до обласної лікарні швидкої допомоги 

      вул. Фастівська 2 від Цецино вул. Краматорська 39 

 

Маршрут як добратись до обласної лікарні швидкої допомоги вул. 

Фастівська 2 від парку Гарячий Урбан по вул. Троянівська 1 

 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Федерація велосипедного спорту України 

вул. Саксаганского,5 Офис,5  

01033 Київ, Україна 

Тел: +380 (44) 246 64 26  

Email: ukrainecycling@nhps.kiev.ua 

                www.velosport.org.ua 

mailto:ukrainecycling@nhps.kiev.ua
http://www.velosport.org.ua/


Чернівецька обласна федерація велосипедного спорту 

вул. Герцена,5  

58022 Чернівці, Україна 

Email: fc.chernivtsi@gmail.com 

                www.velosport.cv.ua 

Директор гонки: Руссу Ілля,  НС ФВСУ,  Чернівецька область, Україна   

тел. +380 50 192 5869 

Начальник дистанції: Мельник Олександр,  суддя І категорії,  Чернівецька 

область, Україна  тел. +380 50 951 3709. E-mail: aleksandr.melnyk1982@gmail.com 

 

КОЛЕГІЯ КОМІСАРІВ 

Президент колегії комісарів: ZEMIANSCHI Radu (Румунія), міжнародний 

комісар UCI. 

Головний секретар: Фігурська Наталя (Україна, Тернопіль), 

міжнародний комісар 

Суддя на старті: Бірюков Олександр (Україна,Тернопіль), 

національний комісар 

Суддя на фінішу: Музика Михайло (Україна,Дубно), національний 

комісар 

Офіційний хронометрист: Гунбина Ірина (Україна,Харків), національний 

комісар 

 

РОЗМІЩЕННЯ 

 

Готель «Турист» 

вул. Героїв Майдану 184 

Чернівці, Україна 58029 

Тел: 38 (099) 149-51-13, (0372) 55-88-20 

Відстань до траси Цецино 7,4 км. 

Відстань до траси парк Гарячий Урбан 6,6 км. 
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