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I. Мета змагань 
1.1.  Пропаганда та популяризація мотоциклетного спорту в Україні. 

1.2.  Підвищення рівня майстерності спортсменів. 

1.3.  Визначення сильніших спортсменів України. 

1.4.  Відбір сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі у чемпіонатах 

світу та Європи. 

 

II. Керівництво та проведення змагань       
2.1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється відділом неолімпійсь-

ких видів спорту, наукового та медичного забезпечення департаменту спорту вищих досягнень Мі-

ністерство молоді та спорту  України (далі-Мінмолодьспорт) разом з Федерацією мотоциклетного 

спорту України (далі - ФМСУ). 

 2.2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на органи виконавчої влади з 

питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва і Севастополя, в яких прово-

дяться відповідні змагання, структурні підрозділи Федерації у регіонах України, Оргкомітети від-

повідних змагань та Головні суддівські колегії, склади яких затверджуються Федерацією. 

2.3. Головні судді змагань призначаються ФМСУ та затверджуються наказами Мінмолодьспорту 

про проведення відповідних змагань. 

2.4. Керівництво та відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань пок-

ладається на органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, 

мм. Києва та Севастополя, Головну суддівську колегію змагань (далі-ГСК), сформовану ФМСУ. 

2.5. 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 переможців. 

 

 

III. Термін та місце проведення змагань 
3.1. Змагання проводяться згідно з календарним планом Федерації мотоциклетного спорту Украї-

ни на рік проведення змагань.  

3.2. Траса для проведення змагань приймається та затверджується ГСК до початку їх проведення 

згідно з Правилами змагань. 

 

IV. Учасники змагань 
4.1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, що подали до ГСК: заяву на участь в змаган-

нях,  картку учасника змагань ФМСУ, страховий поліс від нещасних випадків на суму не менш 

10000 гривень, медичний дозвіл на право участі в змаганнях з мотоспорту. 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. Спорт-

смени, що досягли 51-річного віку обов’язково повинні додатково до медичної довідки представи-

ти електрокардіограму серця, що дійсна протягом 3 місяців. Спортсмени зарубіжних країн допус-

каються до участі в змаганнях по національній ліцензії федерації держави, яку вони представля-

ють, 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 беруть участь у змаганнях(мінімальний вік – з дня народження, макси-

мальний вік до кінця року, в якому спортсмен досяг максимального віку):  

 клас 85 куб. см.(на мотоцикли 65 куб.см не допускаються) 11-14 років; 

  клас МХ2 14-50 рік; 
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 клас до 500 куб. см 16-50 рік. 

4.3.  Спортсмени, які беруть участь у змаганнях на мотоциклах  класу МХ2, до 500 куб. см. повин-

ні бути кваліфікованими не нижче 1 розряду, ті, що  виступають у класі 85 куб. см повинні мати 

другий спортивний розряд з мотоциклетного спорту. 

 

 

 

V. Умови проведення та система заліку 

5.1. Кожний етап змагань є самостійним, проводиться у 2 заїзди у кожному класі мотоциклів, в ко-

трих беруть участь не більше 15 спортсменів.  

     Тривалість кожного заїзду: 

 клас 85 куб. см. 2 заїзди по 10 хв. + 2 кола; 

 клас МХ2 2 заїзди по 15 хв. + 2 кола; 

 клас до 500 куб. см. 2 заїзди 15 хв. + 2 кола; 

 Перерва між заїздами в одному і тому ж класі складає мінімум 60 хвилин.   

5.2. Якщо кількість заявлених спортсменів більше 15, змагання проводяться згідно з таблицею №1.  

 

Таблиця № 1 

Відбір спортсменів до участі у фінальних заїздах чемпіонату 

 
В 

А 
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А 

Н 

Т 
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Заявлено 

спортсменів 

 

 

I півфінал 

 

 

II півфінал 

 

 

Заїзд 

надії 

 

 

Кількість 

кругів в 

заїзді надії 

та півфіна-

лах 

 

 

Фінальні заїзди 

I До 15       I заїзд II заїзд 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

16 8 5 8 5 6 5 
15 спортсме-

нів 

ті ж спорт-

смени 

17 8 5 9 5 7 5 -″- ті ж 

18 9 5 9 5 8 5 -″- спортсмени 

19 9 5 10 5 9 5 -″- що і 

20 10 5 10 5 10 5 -″- в 

21 10 5 11 5 11 5 -″- першому 

22 11 5 11 5 12 5 -″- заїзді 

23 11 5 12 5 13 5 -″- -″- 

24 12 5 12 5 14 5 -″- -″- 

25 12 5 13 5 15 5 -″- -″- 

 

III 
26 13 6 13 6 14 5 -″- -″- 

27 13 6 14 6 15 5 -″- -″- 

 

IV 
28 14 7 14 7 14 5 -″- -″- 

29 14 7 15 7 15 5 -″- -″- 

На старт фінальних заїздів виходять спортсмени у такому порядку: 

1 місце з першого півфіналу; 

1 місце з другого півфіналу; 

далі виходять спортсмени із заїзду надії. 

5.3. До участі у півфінальних заїздах на кожному етапі змагань спортсмени допускаються згідно з  

жеребкуванням. Кожний півфінальний заїзд та заїзд надії складає 5 кіл. Із заїзду надії після виходу 

спортсменів до фіналу призначається ще два запасних спортсмени, які можуть прийняти участь у 

будь-якому фінальному заїзді у випадку невиїзду на старт учасника фінального заїзду. 

5.4. У випадку, коли заявилось 15 і менше спортсменів, проводиться кваліфікаційний заїзд із 5-ти 

кіл з метою постановки спортсменів на старт першого та другого заїздів. 
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5.5. Особиста першість на етапі визначається за більшою сумою очок набраних спортсменом у  2-

х  заїздах (Таблиця №2). У разі рівності очок у 2-х і більше спортсменів перевагу має той, який 

брав участь у 2-х заїздах, а у разі такої рівності - за кращим місцем в останньому заїзді, де вони 

зустрічались між собою. 

 

 

 

Таблиця № 2 
 

I  місце – 20 очок 9 місце – 7 очок  

2 місце – 17  10 місце – 6   

3 місце – 15   11 місце – 5   

4 місце – 13  12 місце – 4   

5 місце – 11  13 місце – 3  

6 місце – 10  14 місце – 2 

7 місце – 9  15 місце – 1 

8 місце – 8   

 

5.6. Особистий залік спортсмена в чемпіонаті України визначається за більшою сумою очок, на-

браних спортсменом у всіх етапах. У разі рівності очок перевагу має спортсмен, який отримав бі-

льше кращих місць в заїздах, а у разі такої  рівності - за результатом останнього заїзду, де вони зу-

стрічались між собою. 

5.7. Спортсмен, котрий під час тренувальних заїздів продемонстрував низький рівень своєї підго-

товки, до участі у змаганнях, що впливає на безпеку інших спортсменів, за рішенням ГСК та тре-

нерської ради (із тренерів, присутніх на змаганнях) не допускається. 

                                                                                                       

VI. Мотоцикли учасників 

6.1.До участі у змаганнях допускаються спортсмени на мотоциклах з рідинним охолодженням 

двигуна та монотрансмісією, які відповідають технічним вимогам для участі в змаганнях з мото-

циклетного кросу.  

6.2. Номера на мотоциклах учасників змагань повинні бути:  

 клас 85 куб. см.          фон білий, цифри чорні; 

 клас 125 куб. см         фон чорний, цифри білі; 

 клас до 500 куб. см    фон білий(жовтий), цифри чорні.   

 

VII. Умови прийому учасників змагань та фінансування 
7.1. Організатори етапів  змагань    виплачують  спортсменам компенсацію дорожніх витрат (згід-

но з таблицею №3)  безпосередньо на трасі змагань після закінчення кожного заїзду. Всі інші ви-

трати несуть організації, які відряджають спортсменів на змагання. 

7.2. Організатори змагань забезпечують іногороднім суддям оплату за проїзд до місця змагань та зворотну дорогу, 

добові, а також розташування в готелі. Місцеві судді забезпечуються в дні змагань харчуванням, одержують плату за 

суддівство змагань згідно їх кваліфікацій, але не менше 80 грн. в день згідно кошторису організатора змагань. 
7.3. Спортивний комісар, головний суддя, директор змагань,  головний секретар, старший суддя рахунку кіл отриму-

ють кошти, згідно рішенням Бюро  ФМСУ п.р. № 72 від 05.04.2013 р., (лист № 85) виплата коштів організатором здій-

снюється до початку змагань. 
7.4. У випадках змін умов проведення, умов прийому та фінансування буде повідомлено додатко-

во. 

VIII. Нагородження спортсменів 
8.1. На етапі змагань спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами організатора 

змагань та у разі можливості - цінними подарунками. 

8.2. Переможці чемпіонату України та призери в особистому заліку  у кожному класі мотоциклів 

нагороджуються дипломами і медалями Мінмолодьспорту України  відповідних ступенів (спорт-

смени інших держав, які посіли призові місця, дипломами та медалями не нагороджуються).  

8.3. Тренер, механік чемпіона України та переможців чемпіонату в особистому заліку по класах 
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мотоциклів нагороджуються дипломами ФМСУ. 

8.4. Нагородження чемпіонів та призерів за результатами чемпіонату буде здійснюватися на уро-

чистих зборах ФМСУ після завершення спортивного сезону року. 

 
10. Протести 

9.1.  Право на подачу протесту та звернення до ГСК мають спортсмени або представник спортсмена 

які володіють  карткою офіційної особи ФМСУ. 

9.2. При подачі протесту подаються 250 гривень, які вносяться разом із протестом в ГСК. При задо-

воленні протесту гроші повертаються, в іншому випадку передаються до ФМСУ. 

9.3. 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. 

9.4. За неявку команд на відкриття змагань штраф - 200 грн., за неявку спортсмена - 50 грн. Штрафи 

стягуються ГСК та передаються до ФМСУ . 

 
Таблиця № 3 

Виплата компенсації дорожніх витрат відповідно до зайнятих місць (в гривнях) 

 
Кл. 85 за 2 заїзди Кл. МХ2, до 500 куб.см за 2 заїзди 

400 1000 

350 800 

300 600 

250 500 

200 450 

150 400 

100 350 

100 300 

80 250 

80 200 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

2010 5350 

 

  Всього на всі заїзди –  12710 гривень (без ПДВ). 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦІЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 

 


