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ПРИВІТАННЯ

Шановні жителі та гості Буковини!
Dear residents and visitors of Bukovyna!

Б

еззаперечно: «Александров Ралі» – це найефектніша та найвідоміша гонка в Україні,
і для нас, буковинців, є великою приємністю
стати її невід’ємною, мальовничою частиною.
Вже вісім років поспіль гостинна буковинська
земля приймає у себе в гостях досвідчених
гонщиків України, Росії та світу, а також відданих вболівальників цього захоплюючого виду
спорту. З кожним роком ми удосконалюємось
та створюємо кращі умови для учасників перегонів, більш пристосованими до перегонів
стають наші гірські траси та інфраструктурні
об’єкти, аби гості змагань та спортсмени відчували себе комфортно, затишно та безпечно.
Сподіваюсь, що буковинський етап Чемпіонату України з ралі – «Александров Ралі»
стане незабутньою історичною подією Чемпіонату, де професійні ралісти у самовідданій
боротьбі змагатимуться за звання кращого, а
шанувальники автоспорту отримають заряд
позитивних емоцій та незабутні враження.
Запрошую усіх стати невід’ємною частиною
вражаючого дійства під назвою «Александров
Ралі».
З повагою,
голова Чернівецької обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв

I

ndisputably, “Aleksandrov Rally” – is the most
effective and the most famous event in Ukraine,
and for us, Bukovynians it is a great pleasure to
become its integral, picturesque part. For eight
consecutive years Bukovynian hospitable land
plays host to visiting skilled drivers of Ukraine,
Russia and the world, as well as loyal fans of this
exciting sport.

Every year we take experience, master and create better conditions for contestants, more attuned to race become our mountain roads and
infrastructural facilities for the guests of the competition and drivers to feel comfortable, cozy and
safe.
I hope that Bukovyna round of Ukrainian Rally
Championship – “Aleksandrov Rally” will become
a memorable historical event of the Championship, where professional drivers will struggle to
compete for the title of best and motorsport fans
will get positive emotions and unforgettable impressions. I invite all to become an integral part of
the impressive performances called “Aleksandrov
Rally”.
Sincerely,
Head of the Chernivtsi Regional State
Administration
Mykhailo Papiyev

GREETINGS

Шановні спортсмени та вболівальники!

П

одія, свідками якої ми стаємо наприкінці літа
2013 року, має важливе значення – як для розвитку спорту, так і для вдосконалення міжнародного
іміджу нашої держави. Надзвичайно приємно відзначити, що карпатське ралі отримало статус етапу Кубку Європи з коефіцієнтом «5». Більше того, вперше в
історії Україна та Росія проводять спільне змагання,
яке входить до заліку ралійних чемпіонатів обох наших країн.
Я певен, що значення «Александров Ралі» 2013
року для розвитку автомобільного спорту в наших

державах важко переоцінити. Це й обмін досвідом в
галузі організації змагань, і надбання нових знань та
вмінь, і поява нових друзів та вболівальників. І звісно ж, це змагання найвищого ґатунку, в якому немає
місця для хитрощів та слабкості – змагання чесне,
безкомпромісне та видовищне.
Я бажаю всім учасникам «Александров Ралі» проявити свої найкращі якості, продемонструвати всю
майстерність та здобути гідні та заслужені перемоги!
Віктор Янукович
Перший Віце-Президент ФАУ

Dear drivers and fans!

T

he event, which we are witnessing in the end of summer 2013, is essential – both for sports development and for the international image of Ukraine. I am
extremely pleased that Carpathian rally was awarded the
status of European Rally Cup round with a coefficient of
“5”. Moreover, for the first time in the history Ukraine
and Russia hold joint events, which are included in the
score of national Championships of both our countries.

I believe that the importance of “Aleksandrov Rally” in
2013 for motor sport in our countries cannot be overes-

timate. This is the exchange of experience in the field of
arranging the competition, the wealth of new knowledge
and skills, and the emergence of new friends and fans.
And of course, this is a competition of the highest quality,
with no place for tricks and weakness – the play of fair,
uncompromised and entertaining.
I wish all the participants of “Aleksandrov Rally” to reveal their best qualities, demonstrate the skills and get a
desired victory!
Viktor Yanukovych

FAU Vice-President

Шановні учасники ралі!

В

же вп’яте поспіль проходить ралі, присвячене
пам’яті людини, ім’я якої ми не забудемо ніколи –
Андрія Александрова. Сьогодні ми знову збираємось
разом, аби знов вшанувати нашого друга та колегу,
який власним життям уособлював головні ознаки
автомобільного спорту – чесність, гідність, прагнення до перемоги над собою. Ідеали, які сповідував Андрій, залишилися актуальними й сьогодні – адже над
справжніми цінностями час не має влади.
Будучи причетним до організації та проведення
Чемпіонату України та зокрема «Александров Ралі»,
я ясно бачу, що наш спорт впевнено наближається до

європейських та світових стандартів. Наші змагання стають більш компактними та водночас напруженими – а саме ці фактори народжують справжніх
спортсменів. Наочним доказом цього є рекордна
кількість учасників, які зібралися цього року, аби
взяти участь у кращому ралі України.
Бажаю всім, хто вийде на старт «Александров Ралі»
2013 року, натхненної їзди, гідних суперників та заслужених перемог.

Валерій Горбань
Голова комітету ралі ФАУ

Dear participants of the rally!

F

or the fifth consecutive times this rally is dedicated to
the memory of a man, whose name we will never forget – Andriy Aleksandrov. Today we’re getting together
again to honor our friend and colleague who with his own
life embodied the main features of motorsport – honesty,
dignity, striving for the victory over himself. The ideals
espoused by Andriy remained relevant today – because
the time has no power on the real values.
Being involved in organizing and holding Ukrainian Rally Championship and in particular “Aleksandrov
Rally”, I clearly see that our sport evidently approaches

European and World standards. Our competitions are
becoming more compact and intense at the same time –
and these are the factors which give rise to real athletes.
Evidence of this is the record number of participants
who gathered this year to take part in the best rally of
Ukraine.

May all who come to start in “Aleksandrov Rally” in
2013, get inspired ride, worthy opponents and deserved
victories.

Valeriy Gorban
Chairman of FAU rally Committee

ІСТОРІЯ

HISTORY

«АЛЕКСАНДРОВ РАЛІ»: ІСТОРІЯ УСПІХУ
«ALEKSANDROV RALLY»: A STORY OF SUCCESS
«Александров Ралі» – традиційне змагання з автомобільного
ралі, що проводиться з 2009 року по наші дні на честь видатного українського автогонщика та інженера Андрія Александрова,
який трагічно загинув 2 вересня 2007 року під час ралі «Слівен»
у Болгарії. Ініціатором виникнення та проведення «Александров Ралі» є дружина та штурман Андрія, Оксана Александрова.
Організаторами «Александров Ралі» є Автомобільна Федерація
України та Спортивний Клуб «Атлант».
Перше «Александров Ралі» стартувало 15 серпня 2009 року – в
день, коли Андрію Александрову виповнилося б 44 роки. Урочисте відкриття гонки пройшло в його рідній Одесі, а змагання –
на трасі поблизу села Мариновка Одеської області.
Наступного року «Александров Ралі» вперше увійшло до календаря Чемпіонату України з ралі. При цьому місце проведення гонки
змінилось – цього разу трасу спецділянок було прокладено біля
міст Боярка та Бишів Київської області. Гонка увійшла в історію,
як одне з найтяжчих змагань в історії українського ралі: протягом
місяця перед стартом на трасу не впало жодної краплі дощу, а під
час змагання температура повітря сягала +38 в тіні.

2011 року «Александров Ралі» втретє змінило місце проведення, переїхавши на Буковину. Цього разу гонка не тільки увійшла
до календаря Чемпіонату України, але й отримала також статус гонки-кандидата FIA, завдяки чому її відвідав наглядач FIA
Вольфганг Гасторфер. Головною родзинкою «Александров Ралі»
2011 року стала спецділянка, яка проходить через перевал Шурдин та вважається однією з найкрасивіших та найскладніших у
сучасному українському ралі.
За підсумками гонки 2011 року «Александров Ралі» отримало
добрі оцінки наглядача FIA і, внаслідок цього, в 2012 році вперше було включено до календаря Кубка Європи з коефіцієнтом
«2». Міжнародний статус залучив до участі в гонці не тільки
українських спортсменів, але й кількох сильних гонщиків з сусідніх країн. На додаток до відомого вже «Шурдина» організатори додали ще одну 30-кілометрову спецділянку «Буковина», яка
отримала схвальні відгуки від спортсменів.
Знов отримавши високі оцінки, «Александров Ралі» вдруге поспіль
було включено до заліку Кубку Європи (цього разу з коефіцієнтом
«5»), а також вперше в історії українського ралі увійшло до календаря
Чемпіонату Росії з ралі 2013 року у якості виїзного етапу.

ПЕРЕМОЖЦІ АЛЕКСАНДРОВ РАЛІ 2009-2012

2012

Олександр Салюк-молодший
Oleksandr Saliuk jr.
Евген Червоненко
Eugen Chervonenko
Mitsubishi Lancer

2011

Олександр Салюк-молодший
Oleksandr Saliuk jr.
Евген Червоненко
Eugen Chervonenko
Mitsubishi Lancer

“Aleksandrov Rally” – a traditional rally competition, conducted
from 2009 to today in honor of the famous Ukrainian rally driver and
engineer Andriy Aleksandrov, who tragically died September 2, 2007
during a rally “Sliven” in Bulgaria. The initiator of birth and origin of
“Aleksandrov Rally” is Andrey’s wife and co-driver Oksana Aleksandrova. The organizers of “Aleksandrov Rally” is Automobile Federation of Ukraine and Sports Club “Atlant”.
The first “Aleksandrov Rally” was launched August 15, 2009 – the
day when Andriy Aleksandrov would have turned 44 years old. Opening of the race was held in his native Odessa and the special stages –
on the roads near the village of Marinovka, Odessa area.

The following year, “Aleksandrov Rally” was first included in the
calendar of Ukrainian Rally Championship. The race venue has
changed – this time the special stages had been laid near the cities
of Boyarka and Byshiv, Kiev region. The race went down in history as
one of the most difficult events in Ukrainian rally: one month before
the start the track experienced not a single drop of rain felt, and during the actual race temperature reached 38 degrees in the shade.

At 2011 “Aleksandrov Rally” has changed the venue for the third
time, it moved to Bukovyna. This time the race did not only entered
the Ukrainian Championship calendar, but also received the status of
FIA candidate race, so it was supervised by FIA’s Observer Wolfgang
Gastorfer. The main highlight of “Aleksandrov Rally” at 2011 became
the special stage, which runs through the Shurdyn mountain pass and
is considered as one of the most beautiful and difficult in the modern
Ukrainian rally.
Following the 2011 “Aleksandrov Rally” received good reviews from
the FIA observer, therefore, in 2012, was first included in the calendar of the European Cup with the coefficient of “2”. The international
status attracted to participate not only Ukrainian drivers, but several
strong ones from neighboring countries. In addition to the already
known “Shurdyn”, the organizers added another 30-kilometer “Bukovyna” special stage, which received warm reviews from the participants.
Again, receiving great reviews, “Aleksandrov Rally” was, for the second time included in the European Cup (this time with the coefficient
of “5”), and for the first time in the history of Ukrainian rally included
in the calendar of the Russian Open Rally Championship in 2013 as
the outgoing round.

ALEKSANDROV RALLY WINNERS 2009-2012

2010

Валерій Горбань
Valeriy Gorban
Євген Лeонов
Eugen Leonov
Mitsubishi Lancer

2009

Олександр Салюк-молодший
Oleksandr Saliuk jr.
Оксана Александрова
Oksana Aleksandrova
Mitsubishi Lancer

АВТОМОБІЛІ БЕЗПЕКИ

SAFETY CARS

Автомобілі
організатора, які оснащено мигалками та гучномовцями, проходять трасою кожної
спецділянки в інтервалі від 60 до 30 хвилин перед стартом першого автомобіля.
До їхніх завдань входить попередження
глядачів про те, що наближається час
старту, отже, потрібно бути вкрай обережними та уважними. Після проходження першого з автомобілів безпеки будьякі переміщення трасою на автомобілях
заборонено.

Cars of organizer, featuring onboard flashing
lights and the speakers inspect each special
stage within the range of 60 to 30 minutes
before the start of the first competing car.
Its main goal is to warn viewers that start
time is approaching, therefore, need to
be extremely careful and attentive. After
completion lap of the first safety car any
movement on road is prohibited.

Автомобілі наглядачів
FIA та FAU (Міжнародної та Української автомобільних федерацій) проходять трасою
приблизно за 25-30 хвилин до старту
першого бойового автомобіля. У завдання наглядачів входить оцінка стану траси
та забезпечення безпеки глядачів. Також
в одній з цих машин знаходиться Делегат
з безпеки, який має право відкласти або
взагалі відмінити старт, якщо це необхідно в інтересах безпеки.

FIA and FAU observers cars (Ukrainian
and International Automobile Federation)
inspect the road about 25-30 minutes before
the start of the first racing vehicle. The task
of the observers includes the assessment of
the road and safety of spectators. Moreover,
safety Delegate rides in one of these cars
who has the right to postpone or even cancel
the launch if it is necessary in the interests
of safety.

Автомобіль «000» проходить
трасою приблизно за 15 хвилин до старту першого бойового автомобіля. До його завдань входить
попередження глядачів та фінальна перевірка маршруту. Після проходження
автомобіля «000» будь-які переміщення
трасою пішки заборонено.

«000» car passes the route about 15 minutes
before the start of the first competing car.
Its tasks include spectators warning and
final inspection of the route. After car «000»
any pedestrian movement along the road is
prohibited.

Автомобілі «00» та «0»
проходять трасою за 10
та 5 хвилин до старту
першого бойового автомобіля. Згідно з
регламентом, вони мають їхати у безпечному темпі, наближеному до бойового
– іншими словами, це останнє попередження про те, що гонка вже стартувала.

Cars «00» and «0» pass the route 10 and 5
minutes before the start of the first racing
car. As stated by regulations, they have to go
a safe, but close to the racing pace – in other
words, this is the last warning that the rally
has started.

Спортивні автомобілі проходять трасою спецділянки згідно
стартової відомості, яка може не
співпадати з бортовими номерами учасників. Інакше кажучи, після автомобіля з
номером, наприклад, «5» запросто може
пройти автомобіль з номером «4». Якщо
ж за якимось автомобілем довгий час
нікого нема, це не означає, що гонку закінчено – можливо, наступний учасник
зіштовхнувся з проблемами та просто їде
повільніше попередника (або взагалі зупинився, не доїжджаючи вас).

Ці автомобілі проходять
трасою після того, як
нею пройдуть всі спортивні автомобілі. Тільки після проїзду
автомобілів «К1» та «мітла» пересування
трасою пішки знов дозволено.

Sports cars start the specials in accordance
with starting list, which may not coincide
with onboard numbers of participants. In
other words, after the car with the number,
e.g., “5” a car with the number “4” could
easily pass. If the following cars do not
appear for a certain that does not mean
that the race is over – the next participant
possibly faced with problems and just goes
slower (or even stopped before reaching
your viewing location).
These cars appear on the road after all
sports cars accomplish the special. Only
after the above cars, the pedestrians are
again allowed on the track.

ПРОГРАМА РАЛІ
Номер СД

Назва

Довжина 1-й автомобіль

Сервіс

Перекриття для глядачів Перекриття для ЗМІ

П’ятниця, 16 серпня
Церемонія відкриття

20:00
Субота, 17 серпня

СД 1

Шурдин 1

27,62 км

09:23

07:00

07:50

СД 2

Плоска 1

14,34 км

09:56

07:30

08:20

СД 3

Буковина 1

25,15 км

11:39

09:00

09:50

Сервіс А

13:09

30 хв

СД 4

Шурдин 2

27,62 км

15:02

-

13:20

СД 5

Плоска 2

14,34 км

15:35

-

13:50

СД 6

Буковина 2

25,15 км

17:18

-

15:30

Сервіс В

45 хв
Неділя, 18 серпня

Сервіс С

09:00

15 хв

СД7

Аква плюс 1

13,10 км

9:30

07:30

08:00

СД8

Орлине гніздо 1

8,33 км

10:18

08:00

08:40

СД9

Супер крос 1

1,30 км

11:06

08:50

09:30

СД10

Супер крос 2

1,30 км

11:13

-

-

СД11

Аква плюс 2

13,10 км

-

11:20

СД12

Орлине гніздо 2

8,33 км

-

12:00

Час

Активність

Місце знаходження

20:00

Початок церемонії відкриття
ралі

м. Чернівці, Соборна пл.

Сервіс D

12:23

Сервіс E

13:56
14:44

Загальна дистанція

10 хв

179,68 км

Фінішний ЗП

15:24

Подіум

18:00

Час

30 хв

13:08

Активність

Місце знаходження

Четвер, 15 серпня
12:00

Початок роботи штабу ралі

село Кам’яна, туристичний
комплекс “Аква плюс”

12:00

Відкриття парку сервісу

село Кам’яна, туристичний
комплекс “Аква плюс”

08:00

Вихід першого автомобіля з
нічного закритого парку КЧ 0

Попередня реєстрація та
село Кам’яна, туристичний
15:00 - 22:00 видача офіційних документів та
комплекс “Аква плюс”
наклейок ралі

09:23

Старт першого автомобіля на
СД1 “Шурдин 1”

П’ятниця, 16 серпня

22:00

Публікація стартової відомості
Офіційна дошка
на другий день ралі
оголошень, офіційний сайт

06:00 - 09:00

Субота, 17 серпня

Видача офіційних документів та село Кам’яна, туристичний
наклейок ралі
комплекс “Аква плюс”

село Кам’яна, туристичний
комплекс “Аква плюс”

Неділя, 18 серпня
Вихід першого автомобіля з
село Кам’яна, туристичний
нічного закритого парку КЧ 6Е
комплекс “Аква плюс”

06:00 - 18:00

Ознайомлення з трасою ралі

07:00 - 17:00

Технічна інспекція, маркування
та пломбування

м. Чернівці, вул. Головна,
265Н. Автосалон НІКО
Міцубісі

09:30

Старт першого автомобіля на
СД7 “Аква плюс 1”

08:00

Бріфінг пілотів автомобілів
безпеки

село Кам’яна, туристичний
комплекс “Аква плюс”

17:30

Фінальна прес-конференція

м. Чернівці, Соборна пл., 2
кафе “Родзинка”

09:00 - 12:00

Адміністративні перевірки

село Кам’яна, туристичний
комплекс “Аква плюс”

18:00

Початок церемоніі
нагородження призерів та
переможців ралі

м. Чернівці, Соборна пл.

14:00

Відкриття прес-центру та
початок акредитації ЗМІ

м. Чернівці, Соборна пл., 2
кафе “Родзинка”

17:30-19:30

Фінальна технічна інспекція

м. Чернівці, вул. Головна,
265Н. Автосалон НІКО
Міцубісі

20:15

Публікація фінальної
класифікації ралі

Офіційна дошка
оголошень, офіційний сайт

19:00
19:30

09:00

Публікація стартової відомості
Офіційна дошка
на перший день ралі
оголошень, офіційний сайт
Предстартова пресконференція

м. Чернівці, Соборна пл., 2
кафе “Родзинка”

21:30

Заключна лаунж-вечірка для
Ресторан
учасників, журналістів та
готелю “Буковина”
VIP-гостей.
Чернівці, вул. Головна, 141

RALLY PROGRAMME
SS

Name

Distance

1st Car

Service

Spectators schedule

Media schedule

Friday, August 16
Ceremonial Start

20:00
Saturday, August 17

SS 1

Shurdyn 1

27,62 km

09:23

07:00

07:50

SS 2

Ploska 1

14,34 km

09:56

07:30

08:20

SS 3

Bukovyna 1

25,15 km

11:39

09:00

09:50

Service А

13:09

30 min

SS 4

Shurdyn 2

27,62 km

15:02

-

13:20

SS 5

Ploska 2

14,34 km

15:35

-

13:50

SS 6

Bukovyna 2

25,15 km

17:18

-

15:30

Service В

45 min
Sunday, August 18

Service С

09:00

15 min

SS7

Aqua plus 1

13,10 km

9:30

07:30

08:00

SS8

Orlyne gnizdo 1

8,33 km

10:18

08:00

08:40

SS9

Super cross 1

1,30 km

11:06

08:50

09:30

SS10

Super cross 2

1,30 km

11:13

-

-

SS11

Aqua plus 2

13,10 km

13:08

-

11:20

SS12

Orlyne gnizdo 2

8,33 km

13:56

-

12:00

Service D

12:23

Service E

14:44

Overall

10 min

179,68 km

Parc Ferme

15:24

Podium

18:00

Time

30 min

Action

Location

Thursday, August 15

Time

Action

Location

20:00

Ceremonial Start of the rally

Chernivtsi, Soborna sq.

12:00

Rally HQ open

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

12:00

Service Park open

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

08:00

Start of Leg 1 TC 0

15:00 - 22:00

Optional administrative checks,
rally documents and official
plates distribution

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

09:23

1st car start on SS1 ‘Shurdyn 1’

22:00

Publication of Start List for Leg 2

Friday, August 16
06:00 - 09:00

Rally documents and official
plates distribution

06:00 - 18:00

Recce SS

07:00 - 17:00

Scrutineering, marking
and sealing

08:00

Saturday, August 17

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

Official Notice Board, rally
website

Sunday, August 18
Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

09:00

Start of Leg 2 TC 6E

Chernivtsi, Golovna st.,
265H, NIKO Mitsubishi
autosalon

09:30

1st car start on SS7 ‘Aqua plus 1’

Safety cars driver’s briefing

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

17:30

Post event press conference

Chernivtsi, Soborna sq., 2,
café ‘Rodzynka’

09:00 - 12:00

Administrative checks

Kamyana village, ‘Aqua Plus’
tourist complex

18:00

Ceremonial finish,
podium awarding

Chernivtsi, Soborna sq.

14:00

Media center open

Chernivtsi, Soborna sq., 2,
café ‘Rodzynka’

17:30-19:30

Final checks

Chernivtsi, Golovna st.,
265H, NIKO Mitsubishi
autosalon

19:00

Publication of Start List for Leg 1

Official Notice Board, rally
website

20:15

Publication of official
final classification

Official Notice Board, rally
website

19:30

First press conference

Chernivtsi, Soborna sq., 2,
café ‘Rodzynka’

21:30

Final Lounge-party for the competitors, media
and VIP Guests

Restaurant in hotel
“Bukovyna”
Chernivtsi Golovna str., 141
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DAY 1 / ПЕРШИЙ ДЕНЬ

Scrutineering

Техінчна інспекція

Ceremonial start and finish of rally
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Старий Вовчинець

Клімоуц

Церемоніальний старт та урочисте нагородження

Spectators fan-zones

Біволерія

Білка

Місця для найкращого перегляду

аура

Віковуль-де-Сус
Finish of SS

Аеропорт

Фініш спецділянки

ретеуці- ой (Вуліва)

SOS post

Start of SS

Пост SOS

Біла Криниця

Media centre

Rally HQ

Кам'янка

Штаб ралі

Service Park

Сервісний
парк
Петричанка
Сучевени

Просіка post
Radio

Пост зв’язку
Карапчів
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(Чернівці)

CEREMONIAL START / FINISH
(ЦЕРЕМОНІАЛЬНИЙ СТАРТ / ФІНІШ)
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УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА

Кам’янець-Подільська фортеця / Kamianets-Podilskyi fortress

UKRAINE TOURIST

Шляхами
Прикарпаття
Carpathian ways

С

користавшись нагодою відвідати
Західну Україну, гості «Александров
Ралі» мають можливість дорогою побачити декілька неповторних пам’яток
архітектури, природи та історії.
Власне, найпростішою є можливість
знайти кілька вільних годин під час ралі
та прогулятися хоча б центральною частиною головного міста буковинського
ралі, Чернівців. Оскільки урочисті церемонії відкриття ралі та нагородження
переможців проходитимуть в самому
центрі, на Соборній площі, зробити це
буде нескладно. Насамперед ми б порадили відвідати колишню Резиденцію
православних митрополітів Буковини
та Далмації (нині – Чернівецький університет), яка входить до реєстру всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Варті уваги також міська ратуша, Кафедральний Собор Святого Духа та Вірменська церква, також розташовані в
центрі міста.
Втім, під час подорожі до Чернівців та
назад допитливий мандрівник має змогу зробити декілька зупинок та на власні очі побачити низку перлин туристичної України, про які мова піде нижче.

T

aking advantage of the opportunity
to visit Western Ukraine, “Aleksandrov Rally” guests may become curious
to explore several unique monuments of
Ukrainian architecture, nature and history.
Actually, the easiest way is to find a few
free hours during the rally and walk at
least a central part of the main city of Bukovina rally – Chernivtsi. Since the opening
and award ceremonies of the rally winners
will be held in the city center on Cathedral
Square, this would be easy. First of all, we
would advise to visit the former residence
of the Orthodox Metropolitan of Bukovina
and Dalmatia (now – Chernivtsi University) included in the register of the UNESCO World Cultural Heritage List. Worthy of attention are as well the City Hall,
the Cathedral of the Holy Spirit and the
Armenian Church, also located in the city
center. However, during a trip to Chernivtsi and back the inquisitive traveler has to
make several stops and witness the tourist
pearls of Ukraine, which will be discussed
below.

УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА

Меджибіж / Medzhybizh
Логістика: 85-й км траси Вінниця – Хмельницький
Logistics: 85 km on the route Vinnitsa – Khmelnitskiy
Визначні місця: Меджибізька фортеця побудови XIV сторіччя,
розташована в кількох кілометрах от траси Вінниця – Хмельницький. Власне, попри самої траси біля повороту до замку є й
чудовий ресторан, і сучасний готель.

Меджибізький замок / Medzhybizh fortress

Landmarks: Medzhybizh Fortress built in XIV century, located a few
kilometers from the route Vinnitsa – Khmelnitskiy. Actually, even at
the turn of the road to the castle there is a wonderful restaurant and
modern hotel.

Кам’янець-Подільський / Kamyanets-Podilskiy
Логістика: 98-й км траси Хмельницький – Чернівці
Logistics: 98 km of the route Khmelnitskiy – Chernivtsi
Визначні місця: Неможливо перерахувати пам’ятки архітектури
та мистецтва, які розмістилися у крихітному містечку на Поділлі – бодай, навіть у його історичному центрі! Виділимо лише
всесвітньо-відому Кам’янецьку фортецю, яку хоча б раз у житті
має побачити кожен мандрівник Україною. Звичайно ж, одне з
найвідоміших туристичних міст нашої країни пропонує гостям
безліч різноманітних готелів, кафе, ресторанів тощо.

Кам’янець-Подільська фортеця / Kamianets-Podilskyi fortress

Landmarks: Unable to enumerate monuments of architecture and
art, housed in a tiny town of Podillya – at least, even in its historical
center! We select only the world-famous Kam’yanets Fortress that at
least once in life is a must to see for every traveler in Ukraine. Of
course, one of the most famous tourist cities in our country offers a
wide variety of hotels, cafes, restaurants, and more.

Печери у селі Кривче / Caves in Kryvche

Кривче / Kryvche
Логістика: 65 км від Чернівців в бік Тернополя
Logistics: 43 km from Lviv towards Ivano-Frankivsk
Визначні місця: Печери в маленькому селі Кривче вважаються
одним з найдивовижніших чудес Західноукраїнської природи.
Найбільш відомою є Кришталева печера, якою прокладено двохз-половиною кілометровий туристичний маршрут; загальна
ж досліджена довжина печери дорівнює 23 км. Мандрівникові,
який вирішить відхилитися від маршруту та побувати в Кривчому, радимо також оглянути залишки замку побудови XVII сторіччя.

Landmarks: Caves in a small village of Kryvche are considered one of
the most amazing natural wonders of West Ukraine. The most famous
is the Crystal Cave, which offers a tourist route two and a half kilometers long, the total length of the cave ever explored is 23 km. To the
travelers who decides to deviate from the route and visit Kryvche,
were commend also to explore the remains of the castle constructed
in XVII century.

UKRAINE TOURIST

Хотин / Khotyn
Логістика: 126-й км траси Хмельницький – Чернівці
Logistics: 126 km of the route Khmelnitskiy – Chernivtsi
Визначні місця: Хотинська фортеця офіційно визнана одним з «Семи чудес України» – і, кажучи по правді, вона
беззаперечно гідна того звання. Місце, добре відоме кільком поколінням українців за фільмами «Айвенго», «Три
мушкетери», «Стріли Робін Гуда», «Захар Беркут» та іншими, залишить неповторне враження у вашому серці.
На додаток скажемо, що Хотинська фортеця – поки що
єдина в Україні, доступна для перегляду за допомогою
Google Street View.

Хотинська фортеця/ Khotyn fortress

Хотинська фортеця/ Khotyn fortress

Landmarks: Khotyn Fortress officially recognized as one of
the “Seven Wonders of Ukraine” – and telling the truth, it undoubtedly deserves the title. The place is well known for several generations of Ukrainians for the movies “Ivanhoe,” “The
Three Musketeers”, “Arrows of Robin Hood”, “Zakhar Berkut”
and others will leave a unique impression in your heart. In addition, we say that Khotyn Fortress – yet only one in Ukraine,
is available for viewing via Google Street View.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

«Александров Ралі»:
апогей сезону
“Aleksandrov Rally”:
the culmination of the season!

Ч

етвертий етап Чемпіонату України з ралі відкриває другу половину сезону. Якою вона буде, не наважиться сказати ніхто,
бо на перших трьох етапах боротьба на трасі була настільки непрогнозованною, що переможець визначався лише на останніх
метрах дистанції.
Бувало все: і помилки штурманів, і необережність пілотів, і
підступна погода – це все відображається в турнірній таблиці
чемпіонату, де лідерство захопив Валерій Горбань. Він виграв
вже дві гонки з трьох, але всі ці перемоги були «на зубах». На
наступних етапах Олександр Салюк, Олексій Кікірешко та інші
залюбки нав’яжуть лідеру нову боротьбу.

F

ourth round of Ukrainian Rally Championship opens the second
half of the season. What it will be no-one dare to say, because the
first three rounds of the battle on the track were so unpredictable
that the winner was determined only in the last meters of the race.
It all happened: navigator mistakes, negligence of the pilots and
treacherous weather – it is evident in the championship standings,
where the leadership was taken by Valeriy Gorban. He has won two of
three races, but these victories were «on the teeth». In the next steps
Aleksander Saliuk, Oleksiy Kikireshko and others willingly impose
new leader a bit of the struggle.
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У певний момент перевага

At some point, the advantage

була на боці Салюка, але при-

was on the side of Saliuk but

намагався

to return to the first position to

крий штраф змусив його наздоганяти суперника. Пілот
повернутися

на

першу позицію до помаху картатого прапора, але у Горбаня

вистачило витримки, щоб довести свій автомобіль до дебютної в сезоні перемоги.

Розпочиналося все в Херсоні,
на ралі «Чумацький Шлях», де
Валерій Горбань та Олександр
Салюк влаштували справжню
бійку за перемогу. Нова, більш
швидка техніка, дозволила пілотам краще розкрити власний потенціал. Два чемпіони
України, 2011 та 2012 років
відповідно, боролися буквально на кожному метрі дистанції, а інтрига жила в гонці до
останньої спецділянки.

It all started in Kherson,
on the “Chumatskiy Shlyakh”
rally, where Valeriy Gorban and
Alexander Saliuk held a real
fight for the victory. New, faster
cars, allowed the pilots to better
reveal their potential. Two
Champions of Ukraine, 2011
and 2012 respectively, fought at
every meter of the distance and
intrigue lived to the last special
stage.

annoying penalty forced him to

catch the game. The pilot tried

the wave of the checkered flag,
but Gorban had enough power to

bring his car to debut victory in
the season.

Інтрига в чемпіонаті розгорілася ще яскравіше на наступному
етапі в Маріуполі. Одні з найкращих ралійних доріг України подарували численним глядачам вражаючу гонку із сенсаційним
результатом: першу в кар’єрі перемогу здобув Олексій Кікірєшко. На першому етапі в Херсоні він був лише четвертим, тож маріупольський реванш вийшов більш ніж переконливим.

В.Горбань - В.Корся / V.Gorban - V.Korsia

Intrigue in the Championship flared even brighter at a later round
in Mariupol. Some of the best rally roads in Ukraine presented
numerous viewers an impressive race with a sensational result: the
first win of the career by Oleksiy Kikireshko. At the first round in
Kherson, he was only the fourth, so Mariupol revenge was more than
convincing.

О.Кікірешко - С.Ларенс / O.Kikireshko - S.Larens

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

О. Салюк мол. та Э.Червоненко/ O.Saliuk jr. and Y.Chervonenko

Горбань та Салюк по різних причинах вибули з боротьби за
перемогу в Маріуполі, але під Львовом, на ралі «Галіція», вони
знову розпочали свою боротьбу. Олександр у надскладних погодних умовах спершу опинився в лідерах і почав контролювати свою перевагу, але його екіпаж допустив помилку в найнесподіванішому місці – перед в’їздом в сервісний парк. Штраф за
завчасний під’їзд до суддів вибив його з боротьби, а Горбаню
залишалося лише довести справу до несподіваної, але заслуженої перемоги.

В.Пушкар та І.Мішин / V.Pushkar and I.Mishyn

Gorban and Saliuk, for various reasons, dropped out of the fight for
victory in Mariupol, but near Lviv on rally “Galicia”, they again began
their eternal struggle. Aleksander in complicated weather conditions
first appeared in the lead and began to control the position, but his
crew made a mistake in the most unexpected place – the entrance to
the service park. Penalty for early entrance to the TC kicked him off
the struggle and Gorban had only to bring the case to an unexpected
but deserved victory.
Але боротьба в абсолютному
заліку – це лише вишенька на
торті, який і сам по собі має пречудовий смак. Наприклад, повнопривідний клас з цього року
викликає неабиякий інтерес навіть попри те, що пілоти, заявлені у ньому, не завжди можуть
посперечатися за абсолют, як це
було раніше. Чи стала від цього
боротьба нуднішою? Аж ніяк!
Віталій Пушкар, Антон Кузьменко, Юрій Кочмар та гість з Росії
Дмитро Тагіров, що приєднався
до цієї компанії на початку сезону, також змагаються в кожному
повороті кожної траси.

But the struggle in overalls –
just a cherry on the cake, which
itself has a wonderful taste. For
example, all-wheel drive class
this year is in great interest even
though the pilots listed, can not
always manage to fight for an
absolute, as it was before. Can
such a struggle become boring?
Not at all! Vitaliy Pushkar, Anton
Kuzmenko, Yuriy Kochmar and a
guest from Russia Dmitriy Tagirov, who joined the company at
the beginning of the season, are
also competing in each turn of
every track.
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В третьому класі ми вже маємо трьох переможців, які неодмінно претендували на щось
серйозне на кожному з етапів.
Поки що свої успіхи відсвяткували почергово Віталій Пушкар, Антон Кузьменко та Юрій
Кочмар. Ці сильні екіпажі не
залишали одне одного в спокої, але, на жаль, не завжди
переможець визначався лише
по спортивному принципу. Відмова техніки такого класу – нерідкісне явище, тому кожному
з пілотів слід замислюватись і
над цим фактором на всіх спецділянках.

In class 3 we already have
three winners, who certainly
claim to reach to something serious at each stage. While their
successes had been celebrated
by, alternately, Vitaliy Pushkar,
Anton Kuzmenko and Yuriy Kochmar. These strong crews did
not leave each other alone, but,
unfortunately, not always the
winner is determined only by
the principle of sport. Failures
in this class – is not an unusual
phenomenon, so every pilot
should consider this factor on all
special stages.
На ралі «Галіція» боротьба
взагалі звелася до виживання.
У щільній боротьбі за десяті секунди багато хто припустився
помилок – лише Кочмар зумів
дістатися фінішу без проблем.
Кузьменко і Пушкар опинилися за бортом змагання. Як і Тагіров, якому вкрай не щастить
на українських етапах – ще не
було гонки, на якій у нього не
виникали б проблеми. Можливо, саме на «Александров Ралі»
він знайде ключик до успіху.

Ю.Кочмар та С.Коваль/ Y.Kochmar and S.Koval

Але про минулі успіхи та
невдачі пілотам швидко треба забути, бо попереду – одна
з найпрестижніших та найскладніших гонок сезону. Карпати завжди дарували пілотам
несподіванки, тому їм потрібно бути дуже обережними на
шляху до фінішу. До того ж,
вугілля у вогонь підкинуть
сильні російські екіпажі, які з
радістю позмагаються з представниками України. На цей
раз завзяте україно-російське
протистояння ми побачимо
в автоспорті – що може бути
принциповіше?

А.Кузьменко та К. Несвіт /A.Kuzmenko and K.Nesvit

But the pilots must quickly
forget past successes and failures, because one of the most
prestigious and toughest races
of the season is waiting ahead.
Carpathians always presented
unexpected cases to the pilots,
so they need to be very careful
on the way to the finish. In addition, some coal to support a
big fire shall be added by strong
Russian crews who will gladly
compete with the representatives of Ukraine. This time it is
all dedicated to Ukraine-Russia
contest in racing – what could be
more fundamental?

At the rally “Galicia” the fight
all boiled down to survival. In a
tight battle for tens of seconds
a lot of participants made many
mistakes – only Kochmar managed to reach the finish line
without any problems. Kuzmenko and Pushkar appeared to retire from the competition. As Tagirov who is extremely unlucky
in the Ukrainian stages – there
was no race, which had not occurred to the problem. Perhaps it
is the “Aleksandrov Rally”, where
he finds the key to success.

СПИСОК ЗАЯВЛЕНИХ УЧАСНИКІВ
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1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Перший водій
Салюк-мол., Олександр
Чмих-мл., Микола
Горбань, Валерій
Пушкар, Віталій
Кочмар, Юрій
Тагіров, Дмитро
Брославський, Генадій
Трегубов, Григорій
Кікірешко, Олексій
Важеєвський, Юхим
Кілунін, Володимир
Жигунов, Андрій
Кузьменко, Антон
Седих, Максим
Радзівіл, Дмитро
Долот, Олексій
Макогончук, Володимир
Бєсєдін, Станіслав
Кондратенко, Володимир
Суховенко, Євген
Самарін, Микола
Прусс, Станіслав
Касим, Юрій
Єрохін, Вадим
Балакірєв, Дмитро
Петров, Олексій
Сайфудінов, Олексій
Панов, Олексій
Лініцький, Тимур
Соболєв, Микола
Анісімов, Михайло
Остапченко, Іван
Фельдман, Олександр
Васильєв, Олександр
Веприцький, Олексій
Геращенко, Сергій
Палкін, Павло
Кузнєцов, Микола
Ганджа, Борис
Грищенков, Юрій
Фоменко, Євген
Серветник, Михайло
Кадученко, Ярослав
Тананевич, Дмитро
Семенчук, Юрій
Копилець, Павло
Коробейніков Сергій
Пухкалов, Сергій
Пінчук, В’ячеслав
Кобзєв, Олександр
Головкін, Андрій
Ніколаєнко, Дмитро
Чорней, Михайло
Скрипніков, Михайло
Андрющенко, Тимофей
Малов, Павло
Кобзєв, Олексій
Юшков, Олександр
Лисий, Вадим
Стрельніков, Володимир
Костюков, Сергій
Бондарєв, Денис
Біченко, Олександр
Медведченко, Олександр
Філіппов, Микита
Никитюк, Микола

Другий водій
Червоненко, Євген
Вільчинський, Олександр
Корся, Володимир
Мішин, Іван
Коваль, Сергій
Тагіров, Вадим
Гендельман, Михайло
Яковченко, Дмитро
Ніколаєв, Андрій
Горбик, Олександр
Назіров, Денис
Тер-Оганесянц, Ігор
Кузьмінов, Юрій
Огарко, Костянтин
Кононов, Павло
Щербаков, Володимир
Небесний, Андрій
Донськой, Олександр
Циро, Дмитро
Ларенс, Сергій
Стребков, Владислав
Горшков, Михайло
Хорольський, Артем
Федоров, Ярослав
Верещагін, Андрій
Пилипенко, Олексій
Якушев, Олександр
Рвачов, Олександр
Кравцова, Тетяна
Анісімова, Катерина
Артьомов, Віктор

Команда
Astana European Rally Team
Xado Motorsport
Mentos Ascania Racing
Odessa Rally Team
Odessa Rally Team
Mentos Ascania Racing
Free Drive Racing Team
Mentos Ascania Racing
77 Rally Team
Pro Sport
Astana European Rally Team
Neikshans Rally Sport
Junior Way Team
Junior Way Team
Xado Motorsport
Astana European Rally Team

Avtodel Racing Team
Virtus Racing

Elita Sport
Слаповська, Алла
Игнатов, Олексій
Трошкін, Георгий
Дроздова, Станіслава
Євтехов, Віталій
Потійко, Сергій
Ревяко, Денис
Корзун, Антон
Яхнич, Сергій
Бабич, Олена
Мельниченко, Михайло
Борщенко, Євген
Паненко, Андрій
Нестеренко, Сергій
Симакович, Павло
Ловцов, Дмитро
Панасенко, Юрій
Гречко, Антон
Башмаков, Олексій
Островський, Олександр
Беліков, Максим
Чаплигін, Олег
Деменко, Михайло
Коршиков, Євген
Маслінніков, Віталій
Бойченко, Валентина
Медведченко, Лоліта
Герасименко, Сергій
Федоренко, Дмитро

Elita Sport
ATS Rally Team
77 Rally Team
77 Rally Team

ATS Rally Team
Ultimate Rally Team

Junior Way Team
Ultimate Rally Team

Xado Motorsport
ATS Rally Team

Машина
Ford Fiesta S2000
Subaru Impreza
Mini JCW RRC
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mini JCW RRC
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza STi
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza
Ford Fiesta
Honda Civic
Honda Civic
Ford Fiesta
Lada 2112 S1600
Lada 2112 S1600
Honda Civic
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Suzuki Swift
Honda Civic
Ford Fiesta
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Ford Fiesta
Lada 2112 S1600
Ford Fiesta
Seat Leon
GAZ 2401
VAZ 2108
Opel Kadett
VAZ 2108
Ford Fiesta
Renault Clio
Peugeot 206
Renault Sandero
Honda Civic
VAZ 2108
VAZ 1119
Citroen Saxo
Volkswagen Polo
VAZ 2113
VAZ 2108
ZAZ 1102
VAZ 2108
ZAZ 1102
Skoda Fabia S2000
Subaru Impreza GT

Гр./Кл.
2
3
2
3
3
3
3
У4000
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
8
9
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У4000
У3500
У3500
У3500
У3500
У3500
У2000
У2000
У2000
У2000
У2000
У2000
У1600
У1600
У1600
У1600
У1600
У1600
У1600
У1400
У1400
У1400
У1400
2
У4000

Нац.
KAZ
UKR
UKR
UKR
UKR
RUS
RUS
RUS
UKR
UKR
RUS
RUS
UKR
RUS
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
RUS
RUS
UKR
UKR
UKR
RUS
RUS
UKR
UKR
RUS
UKR
UKR
UKR
UKR
RUS
RUS
RUS
RUS
UKR
UKR
BLR
UKR
UKR
UKR
UKR
BLR
UKR
UKR
RUS
UKR
UKR
RUS
UKR
UKR
RUS
RUS
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
UKR
RUS
UKR

Пріоритет
FAU
FAU
FAU
FAU
FAU
RAF
RAF
RAF

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

SAFETY INSTRUCTIONS
Не заходьте на територію
суддівських постів,
розташованих на старті і
фініші спецділянок

Не виходьте та не
виїжджайте на трасу до
проїзду автомобілів, які
закривають змагання:
К1 та "мітла"

Do not enter the time control
zones by the start and finish
of special stages

Do not walk or drive on
the rally road before the
organiser’s safety cars
have passed by

Не стійте близько до дороги
всередині поворотів – гонщики
часто «зрізають» їх по
внутрішньому узбіччі
Не піходьте то траси
ближче, ніж це дозволяє
обмежувальна стрічка

Do not stay close to road inside
the corners – drivers often cut
them deep

Do not stand before the
safety tape
Виконуйте всі вказівки маршалів
безпеки, які мають ідентифікаційні
ознаки (жилети, бейджі тощо)
Obay the safety marshal’s instructions

Не виходьте на трасу
з глядацьких зон до
закінчення проїзду
спортивних
автомобілів
Do not leave the
fan-zones until all
competing cars passed
by

Залишайте автомобілі
на парковках,
передбачених
організаторами ралі
Leave the cars on
special spectators
parkings

Не ставте автомобілі
біля траси змагання
Do not place your cars
close to the rally road

Не стійте назовні швидкісних
поворотів – у вас може полетіти
що завгодно, від гравію до
самого автомобіля
Do not stand outside the corners –
you may be hurted by the stones
or even by the retired car

Не стійте безпосередньо за трампіном –
траєкторія польоту спортивного автомобіля
може бути абсолютно непередбачуваною
Do not stand right after the jump – flying rally
cars may have unexpected point of landing

ОРГАНІЗАТОРИ

ПАРТНЕРИ

МЕДІА-ПАРТНЕРИ

РАДІО ТА ТВ-ПАРТНЕРИ

