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.                                    1. Загальні положення 

 

1. Федерація мотоциклетного спорту України, яка є єдиним повноправним      

власником усіх турнірів з мотоциклетного спорту на території України, 

здійснює загальне керівництво і приймає рішення. Заборонено різноманітним 

суб’єктам (організаторам) мотоциклетного спорту проведення змагань в 

терміни державних заходів, а саме, чемпіонатів України в різних видах, 

особисто командних чемпіонатів України, Кубках України, тощо, без 

узгодження з ФМСУ.   

2 Дисциплінарний кодекс ФМСУ (далі – Кодекс) розроблений на основі 

Статутів та регламентуючих документів ФІМ,ФІМ-ЄВРОПА та ФМСУ. Кодекс 

служить досягненню статутних цілей та визначає відповідні санкції за 

порушення вимог Статуту ФМСУ та інших регламентуючих документів 

(регламентів, правил, інструкцій, рішень) ФМСУ. 

3. Дія Кодексу розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень. 

4. Кодекс є обов’язковим для виконання всіма членами ФМСУ. 

5. Члени ФМСУ несуть відповідальність за поведінку спортсменів, тренерів, 

фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу. 

6. Обласні осередки ФМСУ, колективні члени ФМСУ, клуби, їх спортсмени, 

тренери, офіційні особи,організатори змагань, судді і спортивні комісари 

зобов’язані вести себе відповідно до принципів лояльності, чесності, 

порядності та спортивної етики. Кожний, хто своєю поведінкою і/або 

висловами ставить під сумнів репутацію Федерації та його керівних  і 

виконавчих органів, або порушує вказані принципи, може бути притягнутий до 

відповідальності. Будь - яка особа, яка використовує мотоциклетні змагання для 

прояву неспортивного характеру, порушує вказані принципи. 

7. Випадки недотримання (порушення) вимог та положень Статуту ФМСУ і/або 

регламентів розглядаються органами здійснення мотоциклетного правосуддя 

ФМСУ, оскільки тільки вони можуть застосувати дисциплінарні та штрафні 

санкції. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані за сукупністю. 

8. Рішення щодо дисциплінарних та штрафних санкцій винесене 

Дисциплінарною комісією ФМСУ може бути оскаржене зацікавленою 

стороною зверненням  до Арбітражної комісії ФМСУ  не пізніше  10 – ти днів з 

моменту його отримання. 

9. Рішення, прийняте Арбітражною комісією ФМСУ вважається остаточним і 

оскарженню не підлягає,  окрім оскарження його згідно міжнародних вимог 

Дисциплінарного та Арбітражного кодексу  ФІМ.   

10. Рішення, що оскаржуєтся в Дисциплінарній комісії ФМСУ або в 

Арбітражній комісії ФМСУ, може бути залишене без  змін, змінене або 

відмінене. 

11. Члени ФМСУ зобов’язані виконувати рішення органів здійснення 

мотоциклетного правосуддя ФМСУ і несуть відповідальність за їх виконання. 



12. При невиконанні цих рішень застосовуються відповідні санкції, в тому 

числі – виключення з членів Федерації згідно Статуту ФМСУ. 

 

               .                  2. Дисциплінарний проступок 

 

1. Дисциплінарним проступком визначається протиправна, винна  (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на норми Статуту, Регламентів, 

Положень, Правил змагань, затверджений  та встановлений  ФМСУ порядок 

управління мотоциклетною діяльністю, або порушення норм в будь-яких інших 

документах, опублікованих ФМСУ.  

2. Суб’єктами дисциплінарного проступку є юридичні або фізичні особи: 

 офіційні особи ФМСУ, організатори змагань; 

 обласні осередки, колективні члени ФМСУ – (клуби (команди) та 

школи); 

 спортсмени, тренери, офіційні особи і співробітники; 

 судді, інспектори, спортивні комісари . 

3. Безпосередній час порушення Статуту, Регламентів, Положень або Правил 

змагань є часом  вчинення дисциплінарного проступку. 

 

                     3. Дисциплінарна санкція та її застосування 

 

1. Дисциплінарна санкція є стягнення за вчинений дисциплінарний проступок. 

Вона може призначатися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише в  

межах, встановлених відповідною статтею Кодексу. 

2. Дисциплінарна санкція повинна призначатися з урахуванням усіх обставин 

справи, характеристики особи, на яку накладається санкція, бути 

спільномірною протиправному вчинку та мірою запобігання порушенням у 

майбутньому. 

3. За невиконання Статутних, та Регламентних норм, за порушення або 

недотримання обов’язків, можуть бути застосовані наступні санкції :  

     a) Попередження; 

б) Догана; 

в) Громадський осуд; 

г) Штрафний час і / або штрафні очки; 

д) Зняття очок заїзду, етапу, чемпіонату; 

е) Відсторонення / дискваліфікація; 

є) Виключення. 

3.1. Визначення та застосування покарань: 

а)  Попередження: можуть бути приватні або публічні; 

б) Догана: може бути винесена члену ФМСУ при здійсненні ним дій, які 

являються грубим порушенням його обов’язків. Дві догани являються 

підставою для прийняття рішення про відсторонення / дискваліфікацію або 



виключення. 

в) Громадський осуд: обов’язково оприлюднюється на першій сторінці сайта 

ФМСУ. 

г) Штрафний час або штрафні очки: додатковий час або очки, або анулювання 

результату або часу; 

д) Зняття очок заїзду, етапу, чемпіонату: анулювання результату заїзду, етапу, 

чемпіонату; 

е) Відсторонення / дискваліфікація: тягне за собою втрату всіх прав членів 

ФМСУ або ліцензії, або заборона участі в будь-якій діяльності під контролем 

ФМСУ на певний період часу: призначення цього покарання може бути умовно 

відстрочено на період максимум до 1-го року; 

є) Виключення: тягне за собою остаточну і повну втрату всіх прав участі в 

будь-якій діяльності під контролем ФМСУ. 

3.2.Спеціальні (особливі) покарання. 

Особливі покарання за певні порушення забезпечуються Спортивним кодексом, 

Медичним кодексом, Антидопінговим кодексом, кодексом захисту 

навколишнього середовища, Правилами, Додатковими правилами. 

3.3. Множинність покарань. 

Будь-який порушник може мати декілька покарань, оголошених проти нього 

відповідно до обставин. 

 

                                       4. Дисциплінарні органи 

 

4.1 Дисциплінарними органами (на змаганнях) першої інстанції є: 

• Головна суддівська колегія (ГСК) змагань, складена згідно з правилами у 

відповідності до спортивної дисципліни. 

• Спортивний комісар, призначений Бюро ФМСУ. 

4.2 Дисциплінарними органами ФМСУ (після змагань) вищої інстанції є: 

• Колегія суддів ФМСУ, в складі семи членів, голова якої є членом Бюро 

ФМСУ та обирається відкритим голосуванням на засіданні Бюро ФМСУ, інші 

члени Колегії суддів ФМСУ пропонуються головою Колегії суддів ФМСУ та 

затверджуються на засіданні Бюро ФМСУ. 

• Дисциплінарна комісія ФМСУ в складі трьох членів Бюро ФМСУ, один з 

яких є головою даної комісії, який обирається відкритим голосуванням на 

засіданні Бюро ФМСУ, інші члени Дисциплінарної комісії ФМСУ 

пропонуються головою даної комісії та затверджуються на засіданні Бюро 

ФМСУ. 

• Арбітражна комісія ФМСУ – найвища внутрішня інстанція – в складі трьох 

членів ФМСУ, один з яких є головою даної комісії, який обирається відкритим 

голосуванням на засіданні Бюро ФМСУ, інші члени Арбітражної комісії ФМСУ 

пропонуються головою Арбітражної комісії ФМСУ та затверджуються на 

засіданні Бюро ФМСУ. 



До повноважень Дисциплінарної та Арбітражної комісії ФМСУ відноситься 

контроль за відповідністю правил змагань, регламентів змагань та інших 

правил, затверджених комісіями ФМСУ та Бюро ФМСУ дисциплінарним 

вимогам. 

Якщо, при проведенні змагань, або в процесі діяльності ФМСУ не поступає 

ніяких звернень, протестів чи апеляцій, Дисциплінарна або Арбітражна 

комісії ФМСУ самостійно не порушують клопотання про будь-які 

порушення. 

Звернення або апеляція подається на ім’я  голови до Колегії суддів, 

Дисциплінарної або Арбітражної комісії у електронній та паперовій (замовним 

листом або кур’єром) формах до ФМСУ із вказівкою пунктів правил, що були 

порушені, та ПІБ особи, яка володіє ліцензією або карткою офіційної особи 

ФМСУ, із підписом даної особи (у паперовому варіанті), яку безпосередньо 

стосується дане звернення або апеляція.       

 

     5. Повноваження призначення дисциплінарних покарань 

 

5.1 Головна суддівська колегія (ГСК) змагань 

1. Головна суддівська колегія змагань приймає рішення щодо покарання 

порушника безпосередньо підчас поточного змагання автоматично або за 

зверненням судді, або за поданим протестом. 

2. Час подання звернення або протесту до ГСК змагань повинен бути не 

пізнішим, ніж 30 хвилин після офіційного оприлюднення результатів змагань 

по закінченню змагань (дня змагань). 

3. Звернення або протест подається згідно Правил поточного виду змагань у 

письмовій формі на ім’я головного судді змагань із вказівкою пунктів правил, 

що були порушені, та ПІБ особи, яка володіє ліцензію або карткою офіційної 

особи ФМСУ, із підписом даної фізичної особи, яку безпосередньо стосується 

дане звернення або протест. Протест подається із внесенням грошового залогу 

у розмірі, вказаному в Правилах поточного виду змагань. Без залогу протест не 

розглядається. Залог повертається особі, що подала протест, у випадку 

задоволення даного протесту, в іншому випадку залог передається головним 

секретарем змагань до ФМСУ. 

Один протест може стосуватися лише одного порушення. 

4. ГСК змагань  приймає рішення на протязі поточного дня з моменту 

реєстрації звернення або протесту секретарем ГСК та оприлюднює його на 

інформаційній дошці із підписами членів ГСК змагань та датою і часом 

оприлюднення. Рішення відразу ж набуває сили й повинно бути прийняте до 

виконання. 

5. Рішення, прийняте ГСК, разом із протоколами змагань та звітами головного 

судді і спортивного комісара, ГСК подає на розгляд до Колегії суддів ФМСУ. 

6. При виявленні технічних помилок секретаря змагань у результатах поточних 



змагань після оприлюднення результатів змагань та після часу, відведеного на 

подання звернення або протесту, при передачі результатів змагань до ФМСУ, 

головний секретар змагань має право і повинен надати оприлюднені результати 

та виправлені результати із вказівкою на причини виправлення. Рішення про 

затвердження або скасування виправлення приймається Колегією суддів ФМСУ 

та при оприлюднені результатів змагань на сайті ФМСУ приміткою вказується 

дана зміна та її причини згідно Правил поточного виду змагань. 

5.2 Спортивний комісар 

1. Спортивний комісар  контролює дотримання правил змагань, регламентів 

змагань та інших правил, затверджених комісіями ФМСУ та Бюро ФМСУ 

дисциплінарним вимогам з питань суддівства. 

2. Спортивний комісар має бути присутнім на засіданнях ГСК з правом 

вирішального голосу та має право у надзвичайних обставинах (грубе 

порушення Правил, небезпека травм) скасувати рішення головного судді. 

5.3 Колегія суддів ФМСУ 

1. Колегія суддів ФМСУ повинна виносити рішення за всіма випадками 

порушень щодо покарання порушника після проведення змагання за 

зверненням судді або за поданої до Колегії суддів ФМСУ апеляції тільки з 

питань суддівства. 

2. Час подання звернення або апеляції до Колегії суддів ФМСУ повинен бути 

по можливості мінімальним після закінчення змагань, але не пізнішим, ніж за 

10 днів до наступного змагання, на яке впливає рішення Колегії суддів ФМСУ з 

даного питання (при кількості днів між даними змаганнями меншою за 10 днів, 

дозволяється подавати апеляцію за 5 днів). Колегія суддів ФМСУ повинна 

прийняти та оприлюднити рішення на протязі чотирьох днів з моменту 

реєстрації звернення або апеляції у ФМСУ. 

Одна апеляція може стосуватися лише одного порушення. 

3. До повноважень Колегії суддів ФМСУ відноситься контроль за відповідністю 

правил змагань, регламентів змагань та інших правил, затверджених комісіями 

ФМСУ та Бюро ФМСУ дисциплінарним вимогам з питань суддівства. 

4. Після проведення змагань Колегія суддів ФМСУ повинна розглянути 

протоколи змагань, звіти головного судді, спортивного комісара та рішення, 

прийняті ГСК, якщо такі є, затвердити їх або виправити / скасувати. Якщо 

Колегія суддів ФМСУ вносить виправлення в результати змагань своїм 

рішенням, то при оприлюднені результатів змагань на сайті ФМСУ приміткою 

вказується дана зміна та її причини згідно Правил поточного виду змагань. 

Колегія суддів ФМСУ повинна скасувати рішення ГСК щодо суддівства, якщо 

воно не відповідає встановленим правилам. Якщо рішення ГСК стосуються 

дисциплінарних порушень, Колегія суддів ФМСУ повинна направити їх на 

ознайомлення / розгляд до Дисциплінарної комісії ФМСУ. Час затвердження 

рішення щодо проведення змагань повинен бути по можливості мінімальним 

після закінчення змагань, але не пізнішим, ніж за 4 дні до наступного змагання, 



на яке впливає рішення Колегії суддів ФМСУ з даного питання. 

5. При виявленні помилки у наданих до Колегії суддів ФМСУ документах щодо 

поточних змагань або при виявленні невідповідності рішення ГСК до 

встановлених правил Колегія суддів ФМСУ повинна провести бесіду із суддею, 

який її допустив, або ГСК, що прийняло помилкове рішення, для вияснення 

причин, роз’яснення, підвищення його/їхньої кваліфікації та винести йому/їм 

відповідне покарання. 

5.4 Дисциплінарна комісія ФМСУ 

1. Дисциплінарна комісія ФМСУ повинна виносити рішення щодо покарання 

порушника після проведення змагання за зверненням судді або за поданою до 

Дисциплінарної комісії ФМСУ апеляції в тому числі й щодо рішення 

прийнятого ГСК змагань та Колегією суддів ФМСУ. 

2. Дисциплінарна комісія ФМСУ повинна бути ознайомлена зі всіма 

рішеннями, прийнятими ГСК з приводу дисциплінарних порушень, та повинна 

затвердити їх або скасувати. Дисциплінарна комісія ФМСУ повинна скасувати 

рішення ГСК щодо дисциплінарного порушення, якщо воно не відповідає 

встановленим правилам, та повинна провести бесіду із членами ГСК, які його 

прийняли, для вияснення причин, роз’яснення, підвищення їхньої кваліфікації 

та винести їм відповідне покарання. Час прийняття рішення щодо затвердження 

чи скасування рішення ГСК повинен бути по можливості мінімальним після 

закінчення змагань, але не пізнішим, ніж за 4 дні до наступного змагання, на 

яке впливає рішення Дисциплінарної комісії ФМСУ з даного питання. 

3. Час подання звернення або апеляції до Дисциплінарної комісії ФМСУ 

повинен бути по можливості мінімальним після закінчення змагань, але не 

пізнішим, ніж за 7 днів до наступного змагання, на яке впливає рішення 

Дисциплінарної комісії ФМСУ з даного питання (при кількості днів між даними 

змаганнями меншою за 7 днів, дозволяється подавати апеляцію за 5 днів). 

Дисциплінарна комісія ФМСУ повинна прийняти та оприлюднити рішення на 

протязі чотирьох днів з моменту реєстрації звернення або апеляції у ФМСУ. 

Одна апеляція може стосуватися лише одного порушення. 

5.5 Арбітражна комісія ФМСУ 

1. Арбітражна комісія ФМСУ повинна виносити рішення щодо покарання 

порушника після проведення змагання за зверненням судді або за поданої до 

Арбітражної комісії ФМСУ апеляції щодо рішення, прийнятого 

Дисциплінарною комісією ФМСУ. 

2. Арбітражна комісія ФМСУ повинна скасувати рішення Дисциплінарної 

комісії ФМСУ, якщо воно не відповідає встановленим правилам, та повинна 

провести бесіду із членами Дисциплінарної комісії ФМСУ, для вияснення 

причин, роз’яснення, підвищення їхньої кваліфікації та винести їм відповідне 

покарання. Час прийняття рішення щодо затвердження чи скасування рішення 

Дисциплінарної комісії ФМСУ повинен бути по можливості мінімальним після 

закінчення змагань, але не пізнішим, ніж за 4 дні до наступного змагання, на 



яке впливає рішення Арбітражної комісії ФМСУ з даного питання. 

3. Час подання звернення або апеляції до Арбітражної комісії ФМСУ повинен 

бути по можливості мінімальним після закінчення змагань, але не пізнішим, 

ніж за 5 днів до наступного змагання, на яке впливає рішення Арбітражної 

комісії ФМСУ з даного питання. Арбітражна комісія ФМСУ повинна прийняти 

та оприлюднити рішення на протязі чотирьох днів з моменту реєстрації 

звернення або апеляції у ФМСУ. 

Одна апеляція може стосуватися лише одного порушення. 

 

           6. Загальні правила щодо прийняття рішень стосовно 

                        призначення дисциплінарних покарань 

 

1. Всі рішення виносяться аргументовано із вказівкою пунктів кодексів, 

правил, регламентів, додатків до регламентів й інших правил, прийнятих 

ФМСУ й прізвищ всіх сторін та оприлюднюються на сайті ФМСУ. Особи 

або органи, вказані у даних публікаціях не мають права діяти ні проти 

Дисциплінарного органу, який прийняв рішення, ні проти вказаних у публікації 

осіб. Дані дії автоматично призводять до позбавлення прав та участі цієї особи 

або органів у будь-якій діяльності ФМСУ. 

2. Будь-який дисциплінарний орган може звернутися до іншого 

дисциплінарного органу за консультацією з будь-якого питання щодо правил 

ФМСУ. 

3. Дисциплінарна та Арбітражна комісії ФМСУ можуть запропонувати 

провести засідання щодо поданого звернення або апеляції в телефонному 

режимі або за допомогою будь-яких інших пристроїв комунікації. 

4. Рішення приймається більшістю голосів. Всі члени мають рівні права 

голосу. Утримуватися від голосування не дозволяється. Жоден член не має 

права розголошувати тайну обговорення. 

 

            7. Процедура оскарження винесених рішень щодо  

                     призначення  дисциплінарних покарань 

 

1.Оскаржити рішення щодо призначення покарань, винесене Головною 

суддівською колегією змагань можна таким чином: 

а)- якщо порушення стосується суддівства – подати звернення або апеляцію до 

Колегії суддів ФМСУ; 

- якщо порушення стосується іншого окрім суддівства – подати звернення або 

апеляцію до Дисциплінарної комісії ФМСУ. 

б) Оскаржити рішення щодо призначення покарань, винесене Колегією суддів 

ФМСУ можна таким чином: подати звернення або апеляцію до Дисциплінарної 

комісії ФМСУ. 



в) Оскаржити рішення щодо призначення покарань, винесене Дисциплінарною 

комісією ФМСУ можна таким чином: подати звернення або апеляцію до 

Арбітражної комісії ФМСУ. 

г) Рішення, прийняте Арбітражною комісією ФМСУ вважається остаточним і 

оскарженню не підлягає, окрім оскарження його згідно міжнародних вимог 

Дисциплінарного та арбітражного кодексу FIM. 

2. При неможливості дотримання кінцевого часу подання звернення або 

апеляції, у зв’язку із їхнім розглядом почерзі дисциплінарними органами, 

час подання апеляції після оприлюднення на сайті рішення повинен 

становити максимально три дні для паперового варіанту. 

В іншому випадку при недотриманні кінцевого часу подання звернення або 

апеляції, вони розглянуті не будуть. 

 

         8. Участь третіх осіб у прийнятті рішень щодо призначення  

                                 дисциплінарних покарань 

 

1. ФМСУ надає право обвинуваченому відстоювати свої інтереси або 

пояснювати свою позицію щодо поданого звернення або апеляції; якщо 

обвинувачений з будь-яких обставин не може бути присутнім, його інтереси 

або позицію може відстоювати його довірена особа, яка володіє ліцензією або 

карткою офіційної особи ФМСУ. 

2. Дисциплінарний орган ФМСУ може запросити думку експерта або опросити 

свідка. Кожна зі сторін відповідає за присутність свідків на розгляді поданого 

звернення або апеляції та за їхні витрати. Свідки можуть давати свідчення 

тільки про відомі їм факти та не можуть висловлювати свою думку з цього 

приводу, допоки дисциплінарний орган не надасть їм статусу експертів; 

3. При відсутності запрошених осіб обвинуваченого та обвинувачення рішення 

може бути прийняте заочно. 

 

            ФЕДЕРАЦІЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 



4.  


