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3.2. Безпосередню підготовку та проведення змагань здійснюють організації, на які 

покладається їх проведення та відповідальність за: 

• підготовку траси змагань, необхідного сервісу для спортсменів, суддів та глядачів;  

•  медичне та протипожежне забезпечення; 

•  безпеку спортсменів та глядачів; 

•  забезпечення місць роботи суддівської колегії; 

•  комплектування суддівських бригад місцевими суддями; 

• забезпечення офіційного відкриття змагань та нагородження призерів та  

переможців  
4. Учасники змагань   

4.1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, що подали до ГСК: картку 
учасника змагань ФМСУ. Спортсмени повинні бути застраховані від нещасних 
випадків на суму не менш 10000 гривень. Спортсмени віком до 16-ти років 
зобов'язані представити оригінал свідоцтва про народження та дозвіл батьків на 
участь у змаганнях, завірений нотаріально або колективом, до я кого належить 
спортсмен. Спортсмени, що досягли 51-річного віку обов’язково повинні 
представити електрокардіограму серця, що дійсна протягом шести місяців та 
підтверджує можливість займатися мотоциклетним спортом. Спортсмени 
зарубіжних країн допускаються до участі в змаганнях по національній ліцензії 
федерації держави, яку вони представляють, міжнародній ліцензії FIM або FIM 
Europe та дозволу від національної федерації на участь у даних змаганнях згідно з 
вимогами Міжнародної Мотоциклетної Федерації.  
 
4.2. Вік спортсменів, що приймають участь у змаганнях (мінімальний – з дня та року 
народження, максимальний - до кінця спортивного сезону, в якому спортсмен його 
досяг): 
- клас 65 куб. см. - 8-12 років на мотоциклах 65 куб.см 2Т;  

- клас 85 куб. см. - 11-14 років на мотоциклах 85 куб см 2Т, до 150 куб.см 4Т;  

- клас «Майстер», «Хобі» - 14-50 років;  

- клас «Пітбайк» - 14-50 років;   
- клас «Ветерани 1 гр.» - 40-45 років;  

- клас «Ветерани 2 гр.» - 45-50 років; 

- клас «Ветерани 3 гр.» - 50 років і вище;  

- клас «Жінки, дівчата» - 13-50 років.  
 
4.3. Спортсмени, що приймають участь у змаганнях на мотоциклах в класах 65, 85 
куб.см, можуть бути без спортивного розряду (початківці) чи мати будь-який 
спортивний розряд, в класах «Хобі», «Ветерани 1,2,3 гр.» - можуть бути без 
спортивного розряду (початківці), а в класі «Майстер» допускаються спортсмени не 
вище першого спортивного розряду. У класі «Жінки, дівчата» допускаються 
спортсменки-початківці та з будь-яким спортивним розрядом.   
4.4. Перерва між заїздами одного класу повинна складати не менше 60 хвилин.   
4.5. Спортсмени мають право брати участь на етапі тільки в одному 
класі мотоциклів.   
4.6. На старт кожного заїзду спортсмени виїжджають за результатами, які вони 
посіли в кваліфікації(при наявності електронної хронометражної системи) або за 
жеребкуванням ГСК на перший заїзд та на другий заїзд за результатами першого 
заїзду.   
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4.7. Забороняється приймати участь в змаганнях у класі «Хобі» та «Майстер» 
спортсменам, які за останні 3 роки (2012-2014 рр.) посіли 1-10 місця в загальному 
заліку чемпіонатів та Кубків України.  
4.8. Спортсменам, що посіли 1-3 місця у Кубку ФМСУ у 2014 році в класі «Хобі», 
забороняється приймати участь в цьому класі, вони автоматично приймають участь 
у класі «Майстер».   
4.9. Спортсменам, що посіли 1-5 місця у Кубку ФМСУ у 2014 році в класі 
«Майстер», забороняється приймати участь в цьому класі, вони автоматично 
допускаються до участі у чемпіонаті та Кубку України у 2015 році.   
4.10. Якщо кількість спортсменів перевищує 40, у такому разі кваліфікація 
проводиться в двох групах – А і Б. Розподіл на групи та виїзд на старт кваліфікації 
визначається за результатами жеребкування, яке проводить ГСК.   
4.9. За результатами кваліфікації на старт заїздів спортсмени виїжджають у такому 
порядку: 1-ий з групи А, 1-ий з групи Б, 2-ий з групи А, 2-ий з групи Б і т.д.   
4.10. Учасник мотоциклетних змагань зобов’язаний знати діючі Правила ФМС 
України та Положення про дані змагання і чітко виконувати викладені в них вимоги.  
 
4.11. Учасник повинен бути дисциплінованим, чесним в спортивній боротьбі, не 
допускати поведінки, що заважала б чіткому проведенню змагань. 
 
4.12. Учасник зобов’язаний безперечно виконувати всі вказівки членів суддівської 
колегії і не має права без дозволу залишати місце змагань навіть після фінішу або 
при сході з дистанції.   
4.13. Учасник має право звертатися до суддівської колегії з заявами на неправильні 
дії інших учасників та суддів (протести та заяви подаються на ім’я Головного судді і 
передаються через Головного секретаря).   
4.14. Спортсмен повинен мати відповідний наспинний номер на всіх тренуваннях, 
заїздах.   

5. Мотоцикли учасників 
 
5.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени на мотоциклах з рідинним та 
повітряним охолодженням двигуна, які відповідають технічним вимогам для участі 
в змаганнях з мотоциклетного кросу. На мотоциклі повинні бути три номери 
окрашені в колір та нанесенням цифр згідно з Технічними вимогами Правил 
змагань.   
5.2. Кольори стартових номерів та їх цифр:  

 

Клас 

Колір стартового Колір цифри на 
 

номеру номері  

 
 

65 куб.см синій білий 
 

      

85 куб.см білий чорний 
 

      

 МХ2 OPEN МХ2 OPEN 
 

«Хобі», «Майстер» до 250 до 650 до 250 до 650 
 

 куб.см куб.см куб.см куб.см 
 

 чорний білий білий чорний 
 

      

«Пітбайки» білий чорний 
 

    

«Жінки, дівчата» білий чорний 
 

    

«Ветерани» білий чорний 
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Примітка: Мінімальні розміри цифр: висота 140 мм. ширина 80 мм. товщина 25 мм. 
Відстань між цифрами не менш 15 мм. 
5.3. Стартові номери подаються за своїм бажанням, погоджені з організатором 
змагань і діють до кінця спортивного сезону. В класі «Ветерани 1, 2, 3 гр.» стартові 
номери спортсменам надаються по результатам Кубку ФМСУ минулого сезону, а які 
не потрапили до заліку надаються стартові номери на першому етапі секретарем 
змагань. Номер не може бути змінено до кінця сезону.   
5.4. Спортсмени, що виступають в класах «Майстер», «Хобі» та «Ветерани 1, 2, 3 

гр.» допускаються до змагань на мотоциклах 100-500 см
3
- 2 тактні та 175-650 см

3
 -   

4 тактні, спортсменки, що виступають у класах «Жінки, дівчата» допускаються до 
змагань на мотоциклах з об’ємом двигуна 100-150 см

3
 - 2 тактні та 175-250 см

3
-4 

тактні, спортсменки у віці 13-15 років - допускаються на мотоциклах (85-125 см
3
-   

2 тактні), спортсмени, що виступають у класі «Пітбайк» допускаються до змагань на 

мотоциклах 80 см
3
.  

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань   
6.1. Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до Постанови 
Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок 
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».   
6.2. Траса для проведення змагань приймається та затверджується до початку їх 
проведення, згідно з Правилами змагань комісією в складі: представників 
організатора змагань, членів ГСК, 2-х ведучих спортсменів, які будуть брати участь 
в змаганнях.   

7. Умови проведення та залік   
7.1. Кожний етап змагань проводиться у 2 заїзди в кожному класі мотоциклів. 
Тривалість кожного заїзду:   
- клас 65 куб. см 2 заїзди по 15 хв. + 2  кола;  
- клас 85 куб. см 2 заїзди по 20 хв. + 2 кола;   
- клас «Майстер», «Хобі» 2 заїзди по 20 хв. + 2 кола; 
- клас «Пітбайк» 2 заїзди по 10 хв. + 2 кола; 
- клас «Ветерани»  2 заїзди по 10 хв. + 2 кола;   
- клас «Жінки, дівчата» 2 заїзди по 10 хв. + 2 кола.   
7.2. Особисті місця на етапі визначаються за більшою сумою очок, набраних 
спортсменом у 2-х і менше заїздах (Табл. 1). При рівності очок у 2-х і більше 
спортсменів, перевагу має той, який зайняв краще місце в заїздах, а при такій 
рівності - по кращому місцю в останньому заїзді.   

       Таблиця № 1 

1 місце – 25 очок 6 місце – 15 очок 11 місце – 10 очок 16 місце – 5 очок 

2 місце – 22 7 місце – 14 12 місце – 9 17 місце – 4 

3 місце – 20 8 місце – 13 13 місце – 8 18 місце – 3 

4 місце – 18 9 місце – 12 14 місце – 7 19 місце – 2 

5 місце – 16 10 місце – 11 15 місце – 6 20 місце – 1 
 
7.4. Особиста першість визначається по більшій сумі очок набраних спортсменом 
по сумі всіх етапів. При рівності очок перевагу має спортсмен, який набрав 
більшу кількість кращих місць в заїздах на етапах, а при такій рівності - по 
кращому результату в останньому заїзді, де вони зустрічались.   
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7.5. Спортсмени, які стартували та перетнули лінію старта, але не фінішували 
отримують залікові очки.  
 

8. Умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення змагань   
8.1. Організатори змагань забезпечують іногороднім суддям оплату за проїзд до 
місця змагань та зворотну дорогу, а також розташування в готелі. Усі судді 
забезпечуються в дні змагань харчуванням (71 грн. в день), одержують плату за 
суддівство змагань згідно їх кваліфікацій, але не менше 100 грн. в день згідно 
кошторису організатора змагань.   
8.2. Спортивний комісар, головний суддя, директор змагань, головний секретар, 
старший суддя-лічильник кіл отримують кошти, згідно рішенням Бюро ФМСУ пр. 
№ 86 від 09.02.2015 р., виплата коштів організатором здійснюється до початку 
змагань.   

9. Нагородження спортсменів 
 
9.1. На етапі змагань спортсмени, що посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами 
організатора змагань та по можливості цінними подарунками.   
9.2. Переможці Кубку ФМС України та призери в особистому заліку у кожному 
класі мотоциклів нагороджуються дипломами і медалями ФМС України відповідних 
ступенів ФМСУ на щорічній урочистій церемонії, яка проводиться в кінці 
спортивного сезону (спортсмени інших держав, що посіли призові місця, дипломами 
та медалями не нагороджуються).   
9.3. Тренер,механік переможця Кубку ФМС України нагороджуються дипломами.   
9.4. Нагородження спортсменів за результатами зональних етапів буде 
здійснюватися на заключному етапі змагань.  

10. Протести 
 
10.1. Право на подачу протесту та звернення до ГСК мають спортсмени, 
представник спортсмена які володіють карткою офіційної особи ФМСУ.   
10.2. При подачі протесту подаються 250 гривень, які вносяться разом із протестом 
в ГСК. При задоволенні протесту гроші повертаються, в іншому випадку 
передаються до ФМСУ.   
10.3. Для розгляду протесту, пов’язаного з демонтуванням мотоцикла, додатково 
вноситься 1000 грн. стороною, що подає протест. У випадку незадоволення протесту 
кошти залишаються у спортсмена на якого подано протест.  
 
 

Ф Е Д Е Р А Ц І Я  М О Т О Ц И К Л Е Т Н О Г О  С П О Р Т У  У К Р А Ї Н И 
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