
 
 



 

отриману в ФМСУ, оригінал страхового поліса на суму не менше 10 000 грн., заявку 

на участь в чемпіонаті і медичну довідку. На кожному етапі спортсмен може 

виступати тільки в одном класі мотоциклів. 
 

2.2.  До складу команди учасниці чемпіонату входять три спортсмени: один у 
класі ЮНІОР,один у класі МХ2 та один у класі OPEN. 
 

2.3. Склад команди на всіх етапах має бути однаковим, заміна спортсменів 

дозволяється, якщо замінюючий спортсмен не приймав участь на попередніх 

етапах у складі іншої команди. 
 

2.4. Максимум 10 гонщиків може знаходитися на доріжці треку під час змагань або 
тренувань. 
 

2.5. Кількість гонщиків які приймають участь в кваліфікаційних заїздах, в півфіналах   
і фіналі мінімум 6, максимум 10.  
 
2.6. Тренування обовязкове. Гонщики поділяються на групи і кожна группа має 2 
виїзди по 10 хвилин на тренування.  
 
2.7. Порядок змагань: кваліфікаційні заїзди та полуфінали – мінімум - 8 кіл, фінал - 
10 кіл.  
 

2.8. Порядок заїздів та жеребкування номерів проводяться головною суддівсь- кою 
колегією після отримання заявок прибувших спортсменів. 
 

2.9.  Кількість спортсменів, які виходять із кваліфікаційних заїздів в півфінали і 

із півфіналів в фінал вирішує головна суддівська колегія та інформує 

спортсменів перед початком змагань .  
 
2.10.  Після проведення кваліфікаційних заїздів та півфіналів спортсмени 
поділяються на три фінали А, В і С.  
 

Фінал С гонщики виборюють місця с 17 по 24,фінал В- с 9 по 16,фінал А- с 1 по 8. 
 

Після закінчення фіналів гонщики, на кожному етапі, отримують очки згідно 
зайнятого місця по вказаній таблиці. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

3.Мотоцикли учасників. 
3.1.  До змагань допускаються мотоцикли будь яких фірм за умови, що 
їх конструкція відповідає положенням Спортивного Кодексу ФІМ. 
- клас ЮНІОР – спортсмени на мотоциклах 150 куб.см. ( 150 куб.см. – 2-тактні, 175 – 
250 куб.см. – 4-тактні ). Вік спортсменів 16 – 21 рік.  
- клас МХ2 – спортсмени на мотоциклах 150 куб.см. ( 150 куб.см. – 2-тактні, 175 – 
250 куб.см. – 4-тактні ). Вік спортсменів 16 років (з дня народження).  
- клас OPEN – спортсмени на мотоциклах ( 250 – 500 куб.см. – 2-тактни, 175 – 650 
куб.см. – 4-тактни ). Вік спортсменів 16 (з дня народження).  
3.2. У Чемпіонаті дозволяється використання задніх шин для спідвею або шини з 

протектором дорожніх мотоциклів. Якщо під час або після закінчення заїзду буде 

виявлено участь гонщика на невідповідній шині, його результати в цьому заїзді 

анулюються. 
 

4.Суддівство. 
4.1.  Головний суддя та спортивний комісар ( президент Журі ) призначаються 

ФМСУ. Суддівство змагань здійснюється місцевими суддівськими колегіями. 

Витрати по організації суддівства несе організатор змагань у відповідності з 

рішенням Бюро ФМСУ ( Пр. № 86 від 09.02.2015 р. ). Виплата коштів організатором 

здійснюється до початку змагань. 

4.2.  Прийняте головним суддею рішення по ходу гонки є остаточним і перегляду 

не підлягає. Не приймаються протести на рішення головного судді, пов’язані з 

конкретним епізодом а ході заїзду – в т.ч. на рішення про зупинку заїзду та 

дискваліфікації спортсменів. 
 

5.Визначення результатів. 
5.1.  Результати виступів спортсменів в особистих заліках визначаються за 

найбільшою сумою очок набраних ними в трьох етапах. У разі однакової суми 

очок у спортсменів перевагу має гонщик, який має кращий результат на 

останньому етапі. 

5.2.  Командний результат визначається за найбільшою сумою очок набраних 

трьома спортсменами у трьох етапах. У разі однакової кількості очок, перевагу 

має команда у якої кращим був результат юніора на завершальному етапі. 
 

6.Нагордження спортсменів. 
6.1.  Спортсмени та команди, що посіли 1-3 місця на етапах змагань, 

нагороджуються дипломами та цінними призами організаторів змагань. 

Учасники змагань повинні сплатити до ГСК стартові внески у сумі 200 грн. Зібрані 

кошти використовуються для заохочення спортсменів з першого до п’ятого місця, 



 

які розподіляються таким чином: 1 місце – 30%, 2 місце – 25%, 3 місце – 20%, 4 

місце – 15%, 5 місце – 10%. Кошти вносяться по кожному класу окремо.  

6.2.  Переможці і призери в особистому заліку та командному заліку чемпіонату 

України нагороджуються дипломами, медалями та кубками відповідних ступенів 

ФМСУ на щорічній урочистій церемонії, яка проводиться в кінці спортивного 

сезону. Спортсмени інших держав, що посіли призові місця у чемпіонаті України 

не нагороджуються. 
 

6.3.  Тренер команди – переможниці чемпіонату України нагороджується 
дипломом та медаллю ФМСУ. 
 

7.Протести. 
7.1.  Право на подачу протесту та звернення до ГСК мають тільки спортсмени, 
або представники команд, які володіють карткою офіційної особи ФМСУ. 
 

7.2.  При подачі протесту подаються 500 грн., які вносяться разом із протестом в 

ГСК. При задоволенні протесту гроші повертаються, в іншому випадку передаються 

до ФМСУ як членські внески. 
 

7.3.  Для розгляду протесту на перевищення об’єму двигуна , пов’язаного з 

демонтуванням двигуна, додатково вноситься 1000 грн. стороною, що подає 

протест. У випадку незадоволення протесту кошти залишаються у спортсмена 

на якого подано протест. 
 
 
 

 

     КОМІСІЯ ТРЕКОВИХ ГОНОК УКРАЇНИ 
 
 
 
 

        ФЕДЕРАЦІЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 
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