ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ І ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З РАЛІ
“XVI RALLY GALICIA 2018”
Організатор змагання в залежності від дати здійснення оплати передбачає знижки щодо
відповідних заявочних внесків у І етапі чемпіонату України з ралі :
Підвищений внесок
з 20:01 годин 26.04.2018 року
Пільговий
до часу проходження
внесок
адмінінстартивної перевірки
(За рішенням
Стандартний внесок
відповідного етапу- змагання
Промоутера)
(оплата - з 20:01
Внесок за кожен екіпаж
(для умовно прийнятих заявок,
(оплата - з дати
годин 28.03.2018
в класах
що не супроводжувались
публікації
року до 20:00 годин
повним заявочним внеском в
регламенту до
26.04.2018 року)
передбачений регламентом
20:00 годин
строк, та для учасників, що не
03.04.2018 року)
подавали попередню заявку на
участь у змаганні-етапі)
Клас «RC1», «RC2»
7700
8000
8500
Клас «N4»,
5700
6000
6500
«4WD OPEN»
Клас «2WD OPEN»
3700
4000
4500
Клас «2WD»
3200
3500
4000
За молодіжний екіпаж
в національних класах
(кожен член екіпажу до
1200
1500
2000
25 років)
та за жіночий екіпаж
За команду
500
500
500
Організатор змагання в залежності від дати здійснення оплати передбачає знижки щодо
відповідних заявочних внесків у ІІ-ІІІ етапах національної серії змагань з ралі «Кубок Карпат»:
При поданні заявки на участь у змаганні та здійсненні внеску
ПІДВИЩЕНИЙ ВНЕСОК
ПІЛЬГОВИЙ
з 20:01 годин 26.04.2018 року
ВНЕСОК
до часу проходження
(За рішенням
СТАНДАРТНИЙ
адмінінстартивної перевірки
Промоутера)
ВНЕСОК
відповідного етапу- змагання
Внесок за кожен екіпаж
(оплата - з дати
(оплата - з 20:01
(для умовно прийнятих заявок,
на змаганні
публікації
годин 28.03.2018
що не супроводжувались
регламенту до
року до 20:00 годин
повним заявочним внеском в
20:00 годин
26.04.2018 року)
передбачений регламентом
03.04.2018 року)
строк, та для учасників, що не
подавали попередню заявку на
участь у змаганні-етапі)
Екіпаж, який приймає
участь лише у
3800 грн.
4000 грн.
4200 грн.
абсолютному заліку
Залікова група «4WD»
3800 грн.
4000 грн.
4200 грн.
Залікова група «SUPER
3300 грн.
3500 грн.
3700 грн.
2WD»
Залікова група «2WD»
3300 грн.
3500 грн.
3700 грн.
Молодіжний екіпаж
(кожен член екіпажу
1300 грн.
1500 грн.
1700 грн.
віком до 25 років)
Участь команди
500 грн.
500 грн.
500 грн.

Організатор передбачає знижку для екіпажів які бажають прийняти участь в двох(трьох)
заліках (I етапу Чемпіонату України та ІІ-ІІІ етапи Кубку Карпат), яка становить 50% на
вартість внесків ІІ-ІІІ етапів Кубку Карпат відповідно до дати здійснення подачі заявки та
оплати відповідного внеску

