
                              УМОВИ 

       проведення обласних змагань учнівської молоді  

                   з автомотоспорту ( картингу) у 2020-22 роках 

 

                                           МЕТА І ЗАВДАННЯ 

- розвиток і вдосконалення спортивно-технічного напрямку науково-

технічної творчості; 

 - розширення мережі гуртків автомотоконструювання в області; 

 - військово-патріотичне виховання учнівської молоді; 

- обмін досвідом роботи керівників профільних гуртків. 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 Змагання проводиться в особисто-командній першості з таких видів: 

 

 - швидкісне маневрування на мікроавтомобілях “Карт” з двигунами  

50 куб.см  і 125 куб.см; 

 - фігурне водіння мотоцикла ( 125 куб.см ) марки “Мінськ;”. 

          - конкурс знавців правил дорожнього руху 

 Траса швидкісного маневрування на мікроавтомобілях “Карт” 

складається з таких фігур, розміщених у будь-якій послідовності: 

 “вісімка”, “змійка”, “квітка”, “коридор”, “естафета”, “колія”  для лівих і 

правих коліс, “габаритні ворота”, “лінія стоп” (зображення додається). 

 

 Траса для фігурного водіння мотоцикла складається з таких фігур:  

 “лінія старт”, “коридор”, “вісімка”, “колісний міст”, “змійка”, 

“естафета”, “дошка на опорі”, “лінія стоп”. 

 

 Учасники змагань прибувають з власною автомототехнікою (карти, 

мотоцикли).   

КЕРІВНИЦТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

 Організатори змагань – Комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

та Стрийська міська станція юних техніків.  

  

Учасники прибувають на змагання після офіційного виклику. 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Дата і місце проведення змагань будуть вказані у виклику на змагання. 

  

Вік учасників визначається на день проведення змагань. 

У складі  команди юних картингістів: 

- клас 50 куб.см  -  2 учні віком до 13 років; 

- клас 125 куб.см - 2 учні віком 14-18 років   

 

 

 



 Команда юних мотоциклістів: 

 - 3 учні віком до 18 років. 

 Команду очолює керівник-тренер. Команда представляє  суддю.   

 Командна першість визначається по сумі трьох кращих результатів, 

показаних учасниками в особистому заліку з фігурного водіння і знань 

правил дорожнього руху. 

 Керівник команди подає в суддівську колегію в день проведення 

змагань: 

- заявку на участь в змаганнях  (зразок додається); 

- медичну довідку, свідоцтво про народження (паспорт) на кожного 

учасника; 

 -   дозвіл, затверджений керівником установи, про проходження курсу 

практичного водіння автомототехніки (ліцензія); 

 -   страховий поліс з вказанням про заняття автомотоспортом. 

 

 

 

 

Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»                                 С. Опенько  

 

 
 

  

 

                                                     Заявка 

         на участь в обласних змаганнях з автомотоспорту ( картинг) 

 

 _______________________________________________просить допустити до  

                               ( назва навч. закладу) 

 

змагань з автомотоспорту ( картингу)  у 20____ р. команду в складі: 

 

№ Прізвище, ім’я Дата нар. Клас маш.       Школа, клас  Відмітка 

лікаря 

      

      

      

      

      

 

Керівник-тренер_______________________________________________ 

Суддя    ______________________________________________________ 

 

Директор навч.закладу__________________________________________ 

     

 М.п. 



 

 

                

                                             Л І Ц Е  Н З І Я 

             на право участі в обласних змаганнях з автомотоспорту 

  

видана ___________________________________________________________ 

                                                          ( П.І.Б.) 

вихованцеві_________________________________________________гуртка 

 

                                   (назва навчального закладу) 

Курс практичного водіння пройшов___________________________________ 

                                                                         (прізвище і підпис тренера) 

З правилами змагань ознайомлений___________________________________ 

                                                                   (підпис учасника) 

 Дозволяю своєму сину (  дочці)  взяти участь в змаганнях з автомотоспорту  

______________20___ р._______________________________________ 

                                                           (прізвище, підпис батьків)                                    

 

Директор  навч.закладу      ____________________________________ 

                                                       ( прізвище, підпис, дата) 

 

м.п. 

 

__________________________________________________________________ 

                                       

 

                                             Л І Ц Е  Н З І Я 

          на право участі в обласних змаганнях з автомотоспорту 

  

Видана ___________________________________________________________ 

                                                          ( П.І.Б.) 

вихованцеві__________________________________________________гуртка 

 

                                    ( назва навчального закладу) 

Курс практичного водіння пройшов___________________________________ 

                                                                      ( прізвище і підпис тренера) 

З правилами змагань ознайомлений___________________________________ 

                                                                           (підпис учасника) 

 Дозволяю своєму сину (доньці)  взяти участь в змаганнях з автомотоспорту  

______________20___ р._____________________________________________ 

                                                         (прізвище, підпис батьків)                                    

 

Директор  навч.закладу      ___________________________________________ 

                                                       ( прізвище, підпис, дата) 

м.п. 
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