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Регламент 
На Кубок Хорольщини 2017 року  

 та особисто – командного Кубку України 2017 року з мотокросу (центрального регіону) 
 

1. Мета змагань 
1.1. Визначення сильніших спортсменів та команд України з метою формування збірних команд України. 
1.2. Популяризація та пропаганда мотоциклетного спорту в Україні, залучення молоді до занять мотоциклетним 

спортом. 
II. Керівництво та проведення 

 2.1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Українською Мотоциклетною 
Асоціацією (далі - УМА). 
 2.2. Безпосередню організацію, підготовку та проведення змагань здійснюють організації, на які покладається їх 
проведення, також органи виконавчої влади областей та міст, в яких проводяться відповідні змагання, обласні підрозділи 
Асоціації та Головні суддівські колегії, склади які затверджується Асоціацією. 

ІІІ. Термін та місце проведення змагань 
3.1.Змагання проводяться згідно з календарним планом Української Мотоциклетної Асоціації  на 2016 рік. 

3.2. Траса для проведення змагань приймається та затверджується ГСК до початку їх проведення,. 
ІV. Учасники змагань та класи 

4.1 До участі в змаганнях допускаються спортсмени та команди, що подали до ГСК: заявку на участь в змаганнях, картку 
учасника змагань УМА, страховий поліс від нещасних випадків на суму не менш 20000 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 якого належить спортсмен. Спортсмени, що 
досягли 51-річного віку обов’язково повинні додатково до медичної довідки представити електрокардіограму серця, що дійсна 
протягом 3 місяців. 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. Мінімальний вік визначається – з дня народження, максимальний вік до кінця року, в якому спортсмен досяг 
максимального віку. 

4.2  Клас 50 см. куб. - два заїзди по 7 хв. + 2 кола у віці з 5-9 років, {по спрощеній трасі} 
4.3  Клас 65 см. куб. - два заїзди по 12 хв. + 2 кола у віці з 10-12 років,  
4.4  Клас 85 см. куб. - два заїзди по 15 хв. + 2 кола у віці з 11-14 років. 
4.5  Клас МХ2 - два заїзди по 20 хв. + 2 кола у віці з 14-50 років. 
4.6  Клас Опен  - два заїзди по 20 хв. + 2 кола у віці з 15-50 років. 
4.7  Клас 150 см.куб повітряного охолодження (ПО) -два заїзди по 15 хв. +2 кола у віці з 14 - 50 років. 
4.8  Клас до 500 см. куб повітряного охолодження (ПО)-  два заїзди по15 хв+2 кола у віці з 16-50 років. 
4.9  Група ветеранів - два заїзди по 10 хв.+2 кола у віці:(1 група.- 40-50 років, 2 група 50-60 років).  
4.10 Клас  „Аматори” - два заїзди по 15 хв. + 2 кола, допускаються спортсмени, що мають кваліфікацію не вище ІІ-го 

розряду та новачки. 
4.11 Клас „Квадро – крос” – два заїзди  по 15 хвилин + 2 кола у віці від 16 років. 
4.12 Клас „Жінки, дівчата” – виступають разом з класом 85 см.куб. 
4.13. Класи МХ2 та Open, 150 та 500(ПО), ветерани та аматори приймають участь в спільних заїздах з окремим заліком.  
4.13.1. При об’єднанні класів МХ2 та Open, 150-500(ПО), аматори та ветерани, загальна кількість спортсменів не повинна 

перевищувати 35 чоловік і заїзди проводяться спільно з відокремленим заліком для кожного класу, а якщо перевищує 35, тоді 
проводяться окремо по класам.      

V. Склад команди та система заліку 
5.1 До участі в змаганнях  допускаються команди, якщо в її складі два та більше спортсмени: залік для команди не 

несуть ветерани і спортсмени із зарубіжних країн.  
5.2  Командний залік визначається:  

- серед областей за більшою сумою очок всіх заїздів, набраних спортсменами, що були заявлені у її складі,  
- серед клубних команд залік по 10 та менше заїздів набраних спортсменами, що були заявлені  у її складі ( очки згідно таблиці 
№1).              

I  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 

 
5.3. Спортсмен протягом одного календарного року має право приймати участь у складі однієї  обласної, клубної 

команди (приналежність спортсмена визначається по картці учасника змагань), а спортсмени інших держав та інших зон, 
приймають участь у змаганнях на підставі діючого положення, без отримання залікових очок для виходу у фінал. При 
проведенні змагань в один день спортсмену дозволяється брати участь тільки в одному класі мотоциклів. 



5.4. За рівністю очок у командах, перевагу має та команда, яка має більшу кількість спортсменів, а за такою рівністю, 
по кращим місцям в заїздах, а за такою рівністю по кращому загальному місці класу до 50, 65, 85 см. куб, і т. д. . 

5.5. Результати командного заліку в регіонах визначаються за найбільшою сумою очок, набраних командами на 5 і 
менше етапах. 

5.6. За рівністю очок перевагу має команда, яка прийняла більшу участь в етапах, за такою рівністю по кращим 
місцям, які зайняла команда в етапах, а за такою рівністю по кращому місцю в останньому етапі, де вони  зустрічались між 
собою. 

5.7. Особистий результат в кожному класі мотоциклів на етапі визначається за найбільшою сумою очок, набраних 
спортсменом в заїздах по таблиці №1.   

5.8. При рівності очок на етапі перевагу має спортсмен, який зайняв краще місце в заїздах, а за такою рівністю - по 
останньому заїзду. 

5.9. Особистий залік змагань в окремих регіонах визначається за більшою сумою очок, набраних на 5 і менше етапах 
(десяти заїздах). За рівністю очок перевагу має спортсмен по кращим місцям зайнятим в заїздах на етапах, а за такої рівністю 
по кращому результату на останньому етапі, де вони зустрічались  між собою. 

5.10. Спортсмен може нести залік тільки в одному регіоні. 
5.11.Спортсмени, які стартували та перетнули лінію старта, але не фінішували отримують залікові очки. 

VІ. Фінал 
6.1. У фіналі змагань з кожного регіону беруть участь виключно команди, які посіли перші 5 місць та виключно перші 

10 спортсменів з кожного класу мотоциклів відповідного регіону на підставі поданих заявок. Членами команди можуть бути 
тільки спортсмени, які брали участь в її складі на регіональних змаганнях. Спортсмени, які не увійшли до складу команд 
приймають участь в особистому заліку.  

6.2. Всі спортсмени і команди, що потрапили до фіналу, автоматично отримують очки відповідно зайнятих місць в 
своєму регіоні: 1 місце - 50 очок, 2 - 44, 3 - 40, 4 - 36, 5 - 32, 6 - 30, 7 - 28, 8 - 26, 9 -24, 10 - 22, 11 - 20, 12 - 18, 13 -16, 14 -14, 15 -
12, 16 -10, 17 - 8, 18 - 6, 19 - 4, 20 - 2). 

6.3. Особистий та командний залік у фіналі змагань складається з суми очок набраних у фіналі та очок, з якими 
спортсмен чи команда потрапили до фіналу. 

6.4.У фіналі спортсмен бере участь тільки в одному класі мотоциклів. 
VІІ. Мотоцикли учасників 

7.1 До змагань допускаються кросові мотоцикли з рідинним охолодженням двигуна в класах 85 (85куб.см-2х.т.- 150-
4т., допускаються 65 куб.см), МХ2 (150 куб.см-2х.т.- 175-250-4т.), Опен (125-500куб.см-2х.т.-175-650–4т.) куб.см, в класі 65 
допускаються кросові мотоцикли будь-якої модифікації, як з повітряним, так і з рідинним охолодженням двигуна, а також в 
класах 150 П.О. (100-150 см.куб-2 тактні) і до 500 П.О. (175-500 см.куб.-2-ох тактні) – кросові мотоцикли будь-якої 
модифікації з повітряним  охолодженням, 50 см. куб. 

VIII. Нагородження спортсменів 
8.1 За підсумками етапу команди та спортсмени, які посіли з 1-3 місце, нагороджуються дипломами, кубками та 

цінними призами організатора. 
8.2 3а підсумками регіональних змагань команди та спортсмени, які посіли з 1-3 місце, нагороджуються дипломами, 

кубками та цінними призами організаторами заключного етапу змагань. 
8.З У фіналі змагань за кожний заїзд спортсмени отримують грошову компенсацію (згідно Положень про чемпіонати 

України 2017 року. 
8.4. У фіналі команди, спортсмени, переможці та призери нагороджуються дипломами та медалями УМА. 
8.5. Переможці та призери в особистому та командному заліку нагороджуються дипломами, медалями та кубками 

відповідних ступенів УМА на щорічній урочистій церемонії, яка проводитимуться в кінці спортивного сезону.  
IХ. Заявки 

9.1. Заявки команд, на участь у кожному етапі  змагань є обов'язковими. 
X. Забезпечення шляхових витрат спортсменам і суддям 

10.1 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. 

10.2 Головний суддя, директор змагань, головний секретар, старший суддя рахунку кіл отримують кошти згідно із 
рішенням УМА. 

ХІ. Протести 
11.1 При подачі протесту подаються 300 гривень, які вносяться разом із протестом в ГСК. При задоволенні протесту 

гроші повертаються, в іншому випадку передаються організатору. 
11.2 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. 
11.3 За неявку команд на відкриття змагань штраф - 200 грн., за неявку спортсмена - 100 грн. Штрафи стягуються ГСК 

та передаються організатору. 
 

“Східний”  - Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська, АР Крим, Миколаївська, Дніпропетровська, м. 
Севастополь 
“Центральний”  - м.Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Житомирська, Сумська, 
Черкаська. 
“Західний” - Волинська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Рівненська, Вінницька,Чернівецька, І.Франківська, 
Хмельницька.  
 
 


