
РэКламент 
 

генеральнай рэпетыцыі да напісання нармальнага рэгламенту мерапрыемствы 
  «Сакавіцкі турнір Happy New End 2012" 
 
рэдакцыя ад 2012/02/30 
(змены унесеныя пасля пачатку чытання адлюстроўваюцца празрыстым колерамабо 
ў выглядзе кацяня) 
 
1. Мэты і задачы 
1.1. Мэта мерапрыемства - намаляваць 7 чырвоных ліній. Усе яны павінны быць 
строга перпендыкулярныя, і акрамя таго, 
некаторыя трэба намаляваць зялёнымколерам, а яшчэ некаторыя - празрыстым. 
 
1.2. Асноўнай задачай мерапрыемства з'яўляецца: 

•  Бюджэт: 200 000 000 $. 

•  Касавыя зборы ў свеце: 769666451 $. 

•  Касавыя зборы ў ЗША: 166112167 $. 

•  Касавыя зборы ў Расеі: 36626308 $. 

•  Прэм'ера ў свеце: 2009/11/11. 

•  Прэм'ера ў Расіі: 2009/11/12. 

•  Рэліз на DVD: 2010/12/23. 
 
 
 
1.3. Мерапрыемства праводзіцца з мэтай паказаць. 
 
2. Тэрміны і месца правядзення, рэгістрацыі 
2.1. Дадзенае мерапрыемства пачнецца: 
доўгі кошт: 12.19.19.4.5 
Цолкин: 2 Чик-чан 
Хааб: 13 Кумху 
 
2.2 І скончыцца 21 снежань 2012 года. у 
горана-лясной зоне Крыму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Квадраты правядзення мерапрыемства 



 2.3. Размяшчэнне экіпажаў: 
Раскошныя апартаменты لطيو يبد يف ةريمج 
 размешчаны ўздоўж праменаду The Walk на ىلع
пляжы з яго крамкамі. Апартаменты з 
асобнай кухняй займаюць плошчу ад 190 м ². 
Усе апартаменты абсталяваны ВК-тэлевізарам і 
бясплатным Wi-Fi, абстаўленыраскошнай мэбляй і 
ўключаюць цалкам абсталяваную кухню. У 
большасціапартаментаў ёсць балкон з неабмежаваны
мі відамі на моры і горад. 
У апарт-гатэлі ёсць 2 адкрытых басейна 
з пляцоўкамі для загару, а таксама 
цалкамабсталяваны трэнажорная зала з саунай і парнай. 
 
Грамадскі пляж знаходзіцца ў 5-ці хвілінах хады ад апартаментаў 
-Гасцям прадастаўляецца бясплатны ўваход на прыватны пляжспа .ىلع لطيو يبد يف ةريمج  

курорта. Таксама да 
паслуг гасцей бясплатны трансфер да курорта. 
У гатэлі ёсць мноства рэстаранаў. У 
рэстаране لطيو يبد يف ةريمج 
падаюць стравыміжземнаморскай кухні падоб ىلع
ныя на طت ةصاخ, таксама 
тут праходзяць жывыякулінарныя шоў. Акрамя таг
о, 
госці могуць скарыстацца кругласутачнымабслугоў
ваннем нумароў, якое ўключае дастаўку прадуктаў 
і страў з бліжэйшыхрэстаранаў. 

 
3. Агульныя палажэнні. 
3.1. Арганізатары мерапрыемства - 
"Сведкі Іеговы", "Царква саенталогіі", 

"Грамадства свядомасці Крышны", "Белы лотас" 
і харызматычныя рэлігійныягрупы, 
"неопятидесятники", у прыватнасці, 
"Пасольства Божае", 
"Кантрольна-
выратавальная служба 
Х-Крыму" 
 
 

 
 
3.2. Фармат мерапрыемствы: Animated GIF 
 
 
 
3.3. Працягласць дыстанцыі: 3 дні і 
дзве ночы  

 
 
 
3.4. Колькасць 
удзельнікаў абмежавана насельніцтвам Зямлі 



3.5. Нарматыўнымі дакументамі мерапрыемства 
з'яўляюцца Каляндар Майя,Вострасюжэтны мастацкі фільм тыпу «2012», Біблія: Быццё 6 - 9. 
 
3.6. Тлумачэнне гэтага Рекламента з'яўляецца выключнай прэрагатывайтлумачальніка. 
 
3.7. Дазвол ўсіх спрэчных і непрадбачаных 
сітуацый, якія ўзніклі ў ходзе 
мерапрыемства, адносіцца да 
кампетэнцыі Галоўнага Суддзі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Удзельнікі Не могуць адмовіцца ад 

удзелу ў мерапрыемстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Спонсары мерапрыемства. 
Спонсарамі пазадарожнага прыгоды 
з'яўляюцца:  
  
 
 
 
 
 

 
5. Аўтамабілі удзельнікаў, экіпажы 
 
5.1. У мерапрыемстве могуць 
удзельнічаць такія паўнапрывадныя аўтамабілі або 
іх аналагі, незалежна ад аб'ёму страўніка, якія 
прайшлі санветэкспертизу і як
ія маюць лапы і хвост. 
 
5.2. Абавязковае рыштунак (п
равяраецца на тех.комиссии): 
падкова, карова, кабіна і мяшо
чак для гною. 
 
 



Карова павінна мець запас ходу па бездаражы. 
 
5.4. Карова павінна мець морду спераду 
і дупу ззаду. У адваротным выпадкуэвакуацыя не 
гарантуецца. 
 
5.5. Колькасць членаў экіпажа не 
больш колькасці саскоў вымя прадугледжаныхзаводам вытв
орцам.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Патрабаванні па бяспецы ужывальнагарыштунку.  
   



7. Праграма мерапрыемства. 
 
12 Сакавіка 2012 года. (панядзелак) 
23-00 - пачатак будаўніцтва каўчэга 
23 Сакавік 2012 года. (пятніца) 
12.00 - пачатак падарожжа на г. Арарат 
24 сакавіка 2012 года. (субота) 
06.00 - Выратаванне стварэнняў - старт 
24 сакавіка 2012 года. (пятніца) 
24.00 - Выратаванне стварэнняў - фініш 
25 сакавіка 2012 года. (нядзеля) 
12.00 – канец 
 
 
8. Устанаўліваецца стартавы ўзнос 407252,73 беларускіх рублёў 

 
8.1. Аплата стартавага ўзносу ажыццяўляецца пры куплі стартавага пакета 
 
8.2. Стартавы ўзнос адразу губляецца. 
 
9. Рух па маршруце. 
 
 
Катэгарычна забаронена знаходжанне на 
трасе мерапрыемствы экіпажаў унецвярозым стане! 
 
 
 
 
 
 



10. Экалогія. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.3. Месцы зарэзерваваныя для абавязковай рэкламы Арганізатара: 
- Два стартавых нумары на пярэдніх дзвярах 
- 10 см верхняй частцы лабавога шкла 
 
13.6. У выпадку адмовы ад 
размяшчэння абавязковай рэкламы Арганізатараэкіпаж можа быць дапушчаны да 
ўдзелу пры ўмове аплаты стартавага ўзносу ўтрайным памеры. 
 
14. Аварыйныя сітуацыі і эвакуацыя. 
Эвакуацыя сіламі саміх удзельнікаў 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15. арганізатары Фёдаравіч 


