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Методична розробка «Класифікація, визначення та технічні вимоги до 

гоночних автомобілів «карт» узагальнена на основі технічних вимог 

Федерацією картингу України, Федерацією автомобільного спорту України та 

доповнена рекомендаціями Всеукраїнських семінарів керівників обласних 

методичних об’єднань з картингу Українського державного центру 

позашкільної освіти.  

Метою технічних умов є створення основного документу для проведення 

технічних комісій при організації Всеукраїнських змагань з картингу, Кубків, 

етапів серед учнівської молоді. 

Видання буде корисним для керівників гуртків картингістів спортивно-

технічного напряму закладів позашкільної освіти при підготовці техніки до 

змагань серед учнівської молоді з картингу. 
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ВСТУП 

 

Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів, 

навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на заняттях, 

допомагає учням працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи  

керівник гуртка має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця, 

допомогти  йому самовизначитись. Характерною особистістю гурткової роботи 

є те, що вона не регламентується обов'язковими програмами, а це надає їй 

гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини. 

Так як, відповідно до програми гуртків картингістів позашкільних 

закладів, навчальний рік завершується участю в змаганнях серед учнівської 

молоді різних рівнів (гурткових, міських, районних, обласних, Всеукраїнських, 

Кубках, Чемпіонатах) назріло питання випуску таких технічних умов, які б 

давали можливість виробити єдині критерії в підготовці картів до перегонів та 

швидкісного маневрування. 

В даній методичній розробці упорядковані технічні умови, які 

запропоновані, обговорені та затверджені учасниками Всеукраїнського семінару 

керівників методичного об’єднання гуртків картингу обласних науково-

технічних центрів учнівської молоді під керівництвом Українського державного 

центру позашкільної освіти. Вони будуть застосовуватися технічними комісіями 

на Всеукраїнських змаганнях, Кубку, Фіналу Чемпіонату України серед 

учнівської молоді, етапах та традиційних змаганнях. 

При написанні розділу «Історія розвитку картингу» в світі, СРСР та 

Україні були використані матеріали з особистого досвіду (як спортсмена, 

тренера) та архіву Заслуженого працівника освіти України Миронова 

Володимира Івановича, інформації на сайті комунального закладу 

«Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

За основу технічних вимог до картів взяті регламентуючі документи 

федерації картингу України та комітету картингу ФАУ. 

Дані матеріали будуть корисними для керівників гуртків картингістів 

станцій юних техніків, центрів науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 



7 

 

І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАРТИНГУ 

 

Карт (англ. cart) – гоночний мікролітражний автомобіль без кузова і 

пружної підвіски коліс, призначений для змагань на відносно невеликих 

майданчиках. 

Вважається, що народження картингу – заслуга американських льотчиків, 

які шукали розваги коли томливо тягнулися хвилини між польотами під час 

другої світової війни. «Потреба всьому навчить», і впровадження винаходу не 

затягнулося. Сяк-так зварені трубки, маленькі колеса, двигун невідомо від чого і 

машина готова. Проте, це було всього лише розвага. Тоді ніхто не міг уявити, 

що через декілька років ця розвага перетвориться на популярний вид 

автоспорту, який дасть світу багато великих гонщиків. 

Ініціатива пішла від Арта Інгельса, механіка відділення фірми «Куртіс 

крафт компані» в Глендейлі, яка випускала гоночні автомобілі в Індіанаполісі 

(США). У серпні 1956 року Інгельс побудував перший карт. Це був нескладний 

високий карт з примітивним ручним гальмом. Як силова установка 

використовувався двигун від газонокосарки «Уест бенд» потужністю 1,84 кВт. 

Вперше карт Інгельса був представлений широкій публіці з нагоди автогонок в 

Помоні. Даффі Льовінгстон, надалі перший серійний виробник картів, проїхав 

на карті ціле коло. Результатом цієї демонстрації, став швидко зростаючий 

попит на такого роду машини. Даффі створив першу фірму по випуску картів 

«Гоу-карт компані». Одночасно Арт Інгельс почав випуск картів під назвою 

«Каретта», а створена ним фірма довгий час була однією з ведучих серед 

виробників картів. 

Подальші події розвивалися дуже швидко. Число картів обчислювалося 

вже десятками тисяч. З’явилася необхідність в створенні спеціальних 

картингових трас, уніфікації параметрів картів і в складанні правил з картингу. 

Перші правила були розроблені в 1957 році американським картинг-клубом. 

Поворотним моментом у розвитку картингу було створення (у березні 1962 р.) 

Міжнародної Комісії з картингу, що стала одним з органів Міжнародної 

автомобільної федерації. Картинг формально був визнаний рівноправним з 

іншими видами автомобільного спорту. Були розроблені нові правила ФІА з 

картингу. 

Одночасно скорочується різнотипність конструкції картів, викликана 

відсутністю загальних правил їхнього конструювання, нормуються умови 

проведення змагань з картингу. Виробники картів і двигунів, а також 

організатори змагань беззаперечно підкоряються правилам - всі карти тепер 

мають однакові умови старту. 1964 рік - рік першого чемпіонату світу, що 

проходив у Римі. Чемпіоном світу став італієць Г. Сала. На той час картинг був 

другим видом автоспорту, з якого проведений чемпіонат світу (перше місце 

займала знаменита «Формула-1»).  
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Наступні роки розвитку картингу характеризуються швидким технічним 

прогресом в конструкції шасі і двигуна. Скорочується число фірм, що 

випускають карти, вони стають досконалішими й дорожчими. Як і в кожному 

технічному виді спорту, гроші починають грати вирішальну роль серед 

чинників, що впливають на спортивний результат. 

Ідею картингу як популярного, доступного виду спорту охороняють 

картингові правила, що визначають класи картів, у яких проведення технічних 

доробок обмежене, або заборонене. 

У своєму розвитку сучасні карти далеко пішли від своїх предків. Сьогодні 

- це спортивний гоночний автомобіль, за кермом якого починають свою кар'єру 

більшість майбутніх пілотів «Формули 1». Ронні Петерсон став першим, кого 

зіркова кар'єра в картингу привела в команду машин «Формули 1». Першим, але 

не єдиним. Серед них чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі 

«Формула-1» Ален Прост, трикратний чемпіон світу з автогонок у класі 

«Формула-1» Нельсон Піке, семикратний чемпіон світу в «Формули-1» Міхаель 

Шумахер, і дворазовий чемпіон світу у класі «Формула-1» Фернано Алонсо, і 

дворазовий чемпіон світу у класі «Формула-1» Міка Хаккінен (до 18 років Міка 

виграв уже п'ять чемпіонатів з картингу), дев'ятикратний чемпіон світу по ралі 

Себастьян Лоеб. 

Історія картингу в СРСР розпочинається в 1960 р., коли випускник 

Харківського автодорожного інституту Лев Кононов в Курському міському 

будинку піонерів побудував перший карт. Другим осередком картингу, був 

Харківський Будинок піонерів, в якому відкрився гурток картингістів, де був 

побудований перший український карт (керівник гуртка Едуард Костенко). 

Потім їх почали будувати в Одесі та в інших містах України. 

В тому ж 1960 року Федерація автомобільного спорту СРСР затвердила 

«Правила проведення змагань, класифікацію і технічні вимоги до 

мікроавтомобілів типу «Карт». В 1961 році були організовані перші показові 

виступи з картингу (два учасники), які проводилися у Москві на стадіоні в 

Лужниках по льодовій доріжці. У вересні 1962 року проведені перші офіційні 

змагання з картингу в СРСР в Ризі на алеях Ризького парку культури та 

відпочинку (кільцеві гонки), а також змагання на велотреку. Перший Чемпіонат 

СРСР з картингу проведено в Москві (Лужники) в 1963 році. Спортивну честь 

України захищали Федір Шахматов, Леонід Карачун та Олександр Булаєвський 

(м. Одеса). 

В 1966 році у центрі м. Львова був проведений ІІ етап Кубку 

соціалістичних країн з картингу. Перше місце зайняла команда Німеччини (6 

учасників), друге – команда гонщиків Польщі (6 учасників), третє – команда 

СРСР (10 учасників), четверте – команда Угорщини (5 учасників). 

В 1967 році в м. Чернігові на базі Чернігівської обласної станції юних 

техніків були проведені перші республіканські змагання школярів з картингу. 

Першим керівником гуртка картингістів в м. Чернігів був Петро Новицький (з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


9 

 

1952 року – керівник автотракторного гуртка, з 1966 року – керівник гуртка 

картингістів). 

Кращі здобутки українських картингістів того часу були :  

1967 рік І місце на Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів «Союзний» 

(Рига) одесит Сергій Вукович,  

1968 та 1970 рік ІІ місце на Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів 

«Союзний» (Рига) харків’янин Віталій Єнін,  

1972 рік ІІІ місце на Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів «175см3» 

(Смілтене) киянин Микола Попов,  

1985 рік – І місце на Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів 

«Союзний» (Мінськ) черкащанин Дмитро Таранець,  

1987 рік – ІІ місце Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів «Союзний» 

(Київ) черкащанин Дмитро Таранець та ІІ місце в класі картів безкорбка – 

чернігівчанин Олександр Новицький,  

1989 рік - ІІІ місце Чемпіонаті СРСР з картингу в класі картів «Союзний» 

(Рапла) черкащанин Дмитро Таранець.  

Також, найкращим здобутком команди картиністів з м. Чернівці було 

входження нашого буковинського спортсмена Сергія Чубенка до складу збірної 

команди картингістів СРСР в міжнародному класі картів (1986-1989 роки). Він 

був також в 90-х роках неодноразовим переможцем міжнародних змагань з 

картингу. В 1987-1988 року - Чемпіон СРСР з картингу в командному заліку. 

Виконав норматив Майстра спорту СРСР міжнародного класу з автомобільного 

спорту (картинг). 

Картинг – це не тільки джерело величезних спортивних емоцій, а й 

прекрасний засіб навчання. В Україні працює мережа позашкільних закладів з 

науково-технічного напряму, де діти безкоштовно займаються в гуртках 

картингістів. Це один із напрямків технічних неолімпійських видів спорту. Це 

захоплююча та одночасно корисна профорієнтація. Вихованці гуртків 

ознайомлюються з азами управління автомобілем (картом), а також з 

конструкцією та експлуатацією двигуна і шасі. Під час занять діти працюють із 

старими моделями картів та вдосконалюють їх використовуючи нові 

конструкторські розробки. Щоправда, великих швидкостей ці карти не 

розвивають, але на першому етапі знайомства з технікою це не так вже й 

важливо, настане час і для швидкостей. 

Популярність картингу пояснюється тим, що перші карти мали досить 

просту конструкцію. Для їх виготовлення застосовувалися ті матеріали й 

запчастини, що були під рукою. Наприклад колеса брали від моторолерів 

«Тула» і навіть вертольотів (МИ-1), а один раз зустрівся карт, сидіння якого 

було виготовлено з алюмінієвого тазика! Зробити таку техніку можна було в 

будь-який шкільній майстерні чи автоконструкторському гуртку станції юних 

техніків. 
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В листопаді 1967 році на Буковині розпочав роботу автоконструкторський 

гурток в Чернівецькій обласній станції юних техніків під керівництвом 

Володимира Миронова, в якому почали конструювати та виготовляти перші на 

Буковині карти. Спочатку, рами картів варили з водопровідних труб, колеса - 

від моторолерів «Тула» (недолік - великий діаметр та важкі колесні диски), 

двигуни - від мотоциклів «Мінськ». Згодом моторолівські шини були замінені 

на авіційні «дутики», а рами почали варити з велосипедних труб. Така 

винахідницька ідея дала можливість зменшити загальну вагу карту і відповідно 

збільшити його швидкість. В той час, протягом навчального року можна було 

виготовити силами гуртківців 1-2 карта, готових до участі в змаганнях з 

картингу. У автоконструкторському гуртку за наступні вісім років було 

побудовано 12 картів.  

В 1966 році Таллінський авторемонтний завод налагоджує випуск 

першого радянського серійного карту. Виробництво картів також налагодили 

Ленінградське виробниче об’єднання «Патріот» ДТСААФ, Абовянський завод 

ДТСААФ, Одеський завод ДТСААФ, «КамАЗ». Правда, конструкції картів були 

далекі від досконалості, і доводилося доробляти їх самостійно. В технічних 

журналах («Юний технік», «За кермом», «Моделіст-конструктор») друкувалися 

креслення саморобних картів. 

І тоді відпала необхідність будувати карти, так як за технічними умовами 

карти мали бути заводськими та ліцензованими. 

Найбільшими центрами розвитку картингу в Україні серед школярів були 

– Харківська, Чернігівська, Чернівецька, Хмельницька та Київська області. 

Щорічним республіканським змаганням з картингу серед школярів передували 

обласні, міські та районні змагання. До 90-х років, програмою змагань з 

картингу серед школярів передбачалися такі етапи – конкурс знавців 

автосправи, швидкісне маневрування, шосейно-кільцеві перегони та конкурс на 

кращу конструкцію мікроавтомобіля «Формули-К». Один із саморобних картів, 

виготовлений Віталієм Єніним та Валерієм Винокуровим (Харківська обласна 

станція юних техніків) завоював золоту медаль на виставці ВДНГ СРСР і був 

експонатом знаменитої виставки в Монреалі 1967 року. 

Перші Всеукраїнські змагання з картингу серед учнівської молоді в 

Незалежній Україні відбулися в травні 1996 році в Криму. 2004-2008 роках 

Всеукраїнські змагання з картингу серед учнівської молоді проводились в 

м.Чернівці, 2009-2015 роки – в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області. Також Кубок України серед учнівської молоді в різні роки проводилися 

в м. Жовтневе АР Крим, м. Чернігові та м.Києві на картодромі «Чайка».  

Кожен рік Українським державним центром позашкільної освіти 

проводиться Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних 

об’єднань гуртків з картингу, на якому затверджуються доповнення до 

технічних умов та класів картів, календарний план змагань, перелік документів, 

які потрібні для участі у змаганні з картингу серед учнівської молоді. В 2015 
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році в м. Тернопіль побудований сучасний картодром, на якому планується 

проведення Всеукраїнських змагань серед учнівської молоді. Також в 2015 році 

вперше з 2001 року в м. Львові зорганізовані та проведені етапні змагання з 

картингу, в яких прийняли участь 89 спортсменів. 

Пройдуть роки, і багатотисячна армія бувших картингістів з легкістю 

засвоїть сучасну бойову техніку, або увійде в аудиторії вищих і середніх 

автодорожніх закладів, або поведе в рейси сучасні важковаговики на 

будівництвах нашої України.  

Картинг - це технічна творчість. Це - прелюдія до майбутньої професії. 

 
 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТІВ 

 

Гоночний автомобіль «карт» - це наземний транспортний засіб з кузовом 

чи без нього і чотирма колесами, що не знаходяться на одній прямій лінії. Двоє 

задніх є ведучими та знаходять на одному суцільному валу, а двоє передніх 

забезпечують напрямок руху. 

Гоночний автомобіль «карт» складається із шасі, кузова, шин, двигуна і 

призначений для навчально-тренувальної роботи, змагань на спеціально 

обладнаних закритих трасах із твердим (асфальтобетонним) покриттям. 

2.1.Основні розміри карта 

2.1.1. База 

Відстань між вісями коліс карта: 

для класів «Піонер-Н-міні»    -  рекомендовано 850-950мм; 

для класів «Піонер Н»     - 900-1010 мм (рекомендовано – 950 мм); 

для класів «Піонер Б»    - 900-1010 мм; 

для класів «Кадет»             - не менше 1010 мм, не більше 1070мм; 

для класів: «Популярний-юнаки», «Популярний», «Безкоробка 125» - не 

менше 1010 мм, не більше 1070мм;  

для міжнародних класів             - згідно вимог СІК-ФІА. 

Ширина не більше 1400 мм - для класів: «Кадет», «Популярний-юнаки», 

«Популярний», «Безкоробка125» та міжнародних класів. 

Ширина не більше  1100 мм - для класів: «Піонер Б», «Піонер Н», 

«Піонер-Н-міні». 

Колія не менша 2/3 використовуваної бази. 

Висота від землі не більш 650 мм (без сидіння). 

Жодна частина карту, в будь-якому положенні (крім переднього коробу), не 

повинна виходити за межі периметру, що створений переднім та заднім 

відбійниками, а також зовнішніми сторонами коліс (передні колеса при цьому 

повинні знаходитись в положенні, що відповідає прямолінійному руху) на висоті 

їх осей. 
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2.1.2. Шасі 
Це конструкція, що складається із рами, вузлів та агрегатів, яка служить 

для забезпечення передання реакції трека на раму через колеса. 

2.1.3. Рама 

Рама є основним несучим елементом карта. Вона повинна мати достатню 

міцність, щоб сприймати навантаження, які виникають в процесі руху карта. 

Рама повинна являти собою суцільну (зварну) конструкцію з сталевих 

безшовних труб. Матеріал повинен бути магнітним. 

Всі вузли та агрегати карта повинні кріпитися до рами. 

2.1.4. Задній вал 

Задній вал повинен бути з магнітного матеріалу. 

2.1.5. Конструкція кузова 

Застосування кузова для всіх категорій картів для змагань на коротких 

трасах обов’язкова, крім випадків, коли це оговорено окремо. 

2.1.6. Визначення.  
Для всіх категорій картів кузов складається обов'язково з двох бічних 

коробів, переднього обтікача і фронтального щита, заднього короба (якщо це не 

оговорено окремо). 

2.1.7. Бічні короби  

Бічні короби не можуть: 

ні в який момент бути розташованими вище площини, що проходить через 

верх передніх і задніх шин, і зовнішньої площини, що проходить зовні передніх 

і задніх коліс (передні колеса спрямовані прямо); 

бічні короби не повинні перекривати раму, якщо дивитись знизу; 

у випадку «дощової гонки», бічні короби не повинні бути розташованими 

за планом, що проходить через зовнішній край задніх коліс; 

бути віддаленими більш, ніж 40 мм від вертикальної площини, що 

проходить через зовнішні сторони передніх і задніх коліс (передні колеса 

спрямовані прямо); 

ніяка частина бокового короба не може покрити будь-яку частину пілота, 

що сидить у його нормальному положенні для керування; 

затримувати воду, чи гравій, чи будь-яку іншу субстанцію. 

Вони повинні мати дорожній просвіт у 25 мм мінімум і 60 мм максимум. 

Поверхня бічних коробів повинна бути рівною і гладкою; вона не повинна 

мати отвори чи вирізи крім тих, що необхідні для їх кріплення та отвору для 

зовнішнього стартера. 

Проміжок між передньою частиною бічного короба і передніми колесами -

150 мм максимум. Проміжок між задньою частиною бічного короба і задніми 

колесами - 60 мм максимум. 

Їх зовнішня сторона повинна бути вертикальною (±5° стосовно 

теоретичної вертикальної площини) з висотою 100 мм мінімум і довжиною 400 

мм мінімум, виміряною на рівні дорожнього просвіту. Вони повинні жорстко 
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кріпитись до бокових бамперів. На їх зовнішній вертикальній площі, ближче до 

задніх коліс, повинне бути місце, передбачене для стартових номерів. 

2.1.8. Передній обтікач 

Передній обтікач ні в який момент змагань, не може бути розташованим 

вище площини, що проходить через верх передніх коліс; не повинен мати 

гострих краї; не може затримувати воду, чи гравій, чи будь-яку іншу субстанцію. 

2.1.9. Фронтальна панель 

Фронтальна панель не повинна бути розташована вище горизонтальної 

площини, що проходить через верх керма; ускладнювати нормальне 

функціювання педалей, не покривати будь-яку частину ніг пілота в нормальній 

його посадці. 

Вона повинна мати ширину 250 мм мінімум та 300 мм максимум; 

залишити простір принаймні 50 мм із кермом і не повинна виступати за 

передній обтікач; жорстко кріпитись до передньої частини рами - прямо чи 

побічно; нагорі, жорстко кріпитись до підтримки колонки керма однієї чи 

декількома незалежними планками. 

На фронтальній панелі - передбачене місце для стартових номерів. 

2.1.10. Відбійники 

Обов’язково повинні бути  передній, задній та бокові відбійники. 

Передній відбійник виготовляється з однієї або кількох труб мінімальним 

діаметром 15мм, які встановлюються над переднім елементом шасі і кріпляться 

двома вертикальними розпірками до нього, якщо вони передбачені виробником. 

Передня частина відбійника та передній елемент рами, повинні знаходитись в 

одній вертикальній площині. Висота від поверхні землі - не менше 200 мм. 

Задній відбійник виконується з труби мінімальним діаметром 18 мм та 

кріпиться до кінців зовнішніх елементів рами (лонжеронів). Висота від поверхні 

землі - не більше 200 мм. 

В класах «Піонер-Н-міні», «Піонер Н», «Піонер Б», «Кадет», 

«Популярний-юнаки», «Популярний», «ІСС», «Безкоробка 125» обов’язковий 

задній відбійник з додатковими елементами захисту коліс із труби мінімальним 

діаметром 18 мм та максимальним діаметром 25 мм або пластиковий відбійник 

промислового виробництва. 

Додаткові елементи заднього відбійника повинні закривати мінімум 2/3 

ширини заднього колеса та розташовуватись в площині заднього відбійника, не 

мати гострих кутів та не виходити за зовнішню сторону заднього колеса, крім 

випадку проведення змагань під час дощу. 

2.1.11. Трансмісія 
Повинна завжди бути на задні колеса. Метод вільний, але будь-який тип 

диференціалу заборонено як на вісь, колесо, втулку чи будь-якими іншими 

засобами. 

Будь-який пристрій для змащення ланцюга забороняється, крім системи, 

дозволеної CІK-FІА. 



14 

 

2.1.12. Захист ланцюга / Приводного ременя 
В усіх класах (крім класів з коробкою передач) повинен бути 

встановлений ефективний захист верхньої та бокових сторін ланцюга та зірок 

(передня та задня), як мінімум до рівня задньої осі. 

На двигунах, в яких ведуча зірочка розміщена із зовнішнього боку, зірочка 

повинна мати захист заводу-виробника або захист, виконаний згідно 

попереднього абзацу. На двигунах, в яких ведуча зірочка розміщена з 

внутрішнього боку, захист зірочки забезпечується захисною стрічкою. 

2.1.13. Підвіска 
Всі пристрої підвіски, чи пружні чи підвісні, заборонені. 

Гідравлічні, пневматичні чи механічні пристрої підвіски забороняються на 

усьому карті. 

2.1.14. Гальма 
Гальмова тяга (зв'язок між педаллю і насосом(ами)) повинна бути 

продубльована (якщо використовується трос, він повинен бути мінімальним 

діаметром 1,8 мм і блокований кабельною кліпсою плоского типу). 

Для категорій без коробки передач, гальма повинні діяти на обидва задні 

колеса одночасно. Для категорій з коробкою передач, вони повинні діяти на всі 

чотири колеса і  мати незалежні передню і задню приводні системи. Якщо одна 

із систем відказує, то інша повинна гарантувати гальмування на двох передніх 

чи задніх колесах.  

Для усіх безкоробочних класів, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовування 

передніх гальм з ручним приводом, якщо це не оговорено додатково. 

Карбонові гальмівні диски забороняються. 

2.1.15. Керування 
Потрібно керувати кермовим колесом, яке є суцільним колом, що не 

включає будь-якого оберненого куту  в його основній формі. Верхня, нижня 1/3 

кола може бути  прямою чи  іншого радіусу до іншої частини колеса. Будь-який 

пристрій, встановлений на кермовому колесі не повинен виступати на більше 

ніж 20 мм від лицевої площини  кермового колеса і мати гострих країв. 

Рульова колонка повинна  мати діаметр 18мм як мінімум і товщину стінки 

1,8мм як мінімум. 

Для всіх класів картів рульова колонка має бути виготовлена з магнітного 

матеріалу. 

Гнучкі засоби керування, такі як кабель чи ланцюг, забороняються. 

Усі частини керування повинні мати системи фіксації, що надають  

максимальну безпеку (шплінти, гайки, що самоблокуються чи болти з вінцями). 

2.1.16. Сидіння 
Сидіння водія повинне бути промислового виробництва або саморобне. 

Сидіння повинні включати металеві чи пластикові підсилювачі в усіх 

місцях кріплення між підтримками сидіння і сидінням. Ці підсилювачі 
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(пластини) повинні мати мінімальну товщину 1,5 мм, мінімальну площу 13 см2 

або мінімальний діаметр 40 мм. 

Усі підтримки повинні бути скріплені болтами чи зварені у кожному кінці. 

При кріпленні баласту обов’язково повинні бути допоміжні пластини або 

шайби. Вони повинні бути товщиною мінімум 1,0 мм та 20,0 мм в діаметрі. 

2.1.17. Педалі 
Педалі у будь-яких положеннях ніколи не повинні виходити за межі 

переднього відбійника. Педалі гальма повинні бути розміщені перед головним 

циліндром. 

2.1.18. Акселератор 

Акселератор повинен керуватися педаллю, обладнаною пружиною 

повернення. Механічний зв'язок обов'язковий між педаллю і карбюратором. 

2.1.19. Двигун 

Під двигуном мається на увазі силова установка, яка призводить до руху 

карта і складається з циліндро-поршневої групи, картера, коробки швидкостей 

(якщо вона визначена класифікацією), системи запалення, одного карбюратора, 

системи впуску паливної суміші та системи випуску відпрацьованих газів. 

Двохтактні двигуни, в залежності від типу системи газорозподілу на впуску, 

розподіляються на двигуни з поршневим газорозподілом, двигуни з повно 

поточним «пелюстковим» клапаном. 

Двигун повинен бути двотактним. Для шатуна та колінчастого валу 

обов’язкове застосування магнітного матеріалу. 

Двигун повинен мати номер, який реєструється в акті технічного огляду. 

2.1.20. Стартові номери 

Стартові номери розміщуються: 

на фронтальній панелі, розмір фону 220мм х 220мм або нанести фон по 

всій ширині місця для стартового номеру; 

на зовнішніх поверхнях бокових коробів, ближче до заднього колеса, 

ширина фону не менше висоти короба; 

на місці стартового номеру на задньому пластиковому відбійнику, фон по 

висоті, ширина фону не менше 220мм. У дитячих та інших задніх пластикових 

відбійниках, де фон по ширині виходить менше 220мм, обов’язкове закріплення 

пластини заднього номера 220х220мм. Допускаються необхідні технологічні 

отвори у відбійнику із внутрішньої сторони для закріплення номерної пластини. 

На пластині заднього номера, що встановлена на задній металевий 

відбійник в площині, перпендикулярній до поздовжньої вісі карта. Пластина 

заднього номера повинна бути виготовлена з еластичної, непрозорої пластмаси, 

мати плоску форму розміром 220 х 220 мм з кутами радіусом округлення 15-25 

мм. 

Для обтічників всіх років омологації: дозволяється зміна визначених 

розмірів фону у місцях, передбачених заводом-виробником для номерних знаків, 



16 

 

із збереженням мінімальних розмірів та ширини цифр, для бокових коробів 

дитячих класів – дозволяється пропорційне зменшення розмірів цифр. 

Цифри стартових номерів повинні бути розташовані вертикально, 

виготовлені тільки креслярським шрифтом (ARIAL або подібний йому) та мати 

такі розміри: 

  висота - не менше 150 мм, не більше 180 мм; 

   ширина - не менше 60 мм, не більше 90 мм. 

Ширина ліній цифри - 20 мм, відстань між лініями – не менше 15 мм. 

Відстань між цифрами не менше 10мм, відстань між цифрами та краями 

фону в найменшій точці в горизонтальній площині – не менше 20 мм. 

Колір стартових номерів - жовтий фон, чорні цифри. Для класу картів 

«Піонер-Н-міні» – червоний фон, білі цифри. 

Рекламні написи в межах фону стартових номерів заборонені, крім 

нанесених виробником в заводських умовах. 

2.1.21. Диски та шини 

Відповідно до рішення Всеукраїнського семінару керівників методичного 

об’єднання гуртків картингу обласних науково-технічних центрів учнівської 

молоді (м. Київ, 28-30.10.2015 р., протокол №1) визначено застосування гуми із 

жорсткістю: 

Класи картів Жорсткість за Шором 

«Піонер Н», «Піонер-Н-міні» не менше 62±3 одиниці 

«Кадет», «Піонер Б» не обмежена 

«Популярний-юнаки», «Популярний» не менше 66±3 одиниці 

«Безкоробка125», «ICC»  клубні та 

традиційні змагання 

твердість буде установлюватися 

організатором змагань в напрямку 

зменшення твердості 

«Популярний»  клубні та традиційні 

змагання (старше 25 років) 

твердість буде установлюватися 

організатором змагань в напрямку 

зменшення твердості 

Фірма виробник не регламентується та визначається організатором 

змагань з картингу на поточний рік. 

До змагань допускаються покришки В-25, В-28. Рекомендовано 

використовувати гуму «SL-1», «Unili» з тавруванням «Про-Карт» та UDS. 

Дощова гума - вільна. 

Колеса можуть встановлюватись за допомогою маточин. Передня 

маточина повинна встановлюватись тільки на підшипниках ковзання та надійно 

кріпитися гайками зі шплінтом, стопорним кільцем або самоблокуючими 

гайками. 

Коли водій знаходиться за кермом, то з полотном дороги повинні 

взаємодіяти тільки шини. 
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Колеса повинні бути надійно закріплені самоблокуючими гайками або 

контргайками. При умові реєстрації СІК-ФІА допускається кріплення коліс 

болтами або спеціальними гайками. 

Колеса повинні мати пневматичні шини. 

Заборонено: сторонній нагрів шин, зміна заводського малюнка 

протекторів та нанесення протекторів іншим методом, а також зміна фізико-

механічних характеристик, використання засобів протиковзання, відновлювання 

шин будь-яким методом. 

Посадочний діаметр диска колеса - 5 дюймів. Максимальний діаметр 

переднього комплектного колеса - 280 мм, заднього - 300 мм. 

Максимальна ширина комплектного колеса: 

для дорослих та юнацьких класів: переднього - 135 мм, заднього - 215 мм, 

для дитячих класів: переднього - 135 мм, заднього - 155 мм. 

Для змагань під час дощу ширина дисків не обумовлюється. 

Диски коліс повинні відповідати вимогам стандарту СІК-ФІА. В разі 

використання дисків без утримуючого бурта (хампа) або якщо висота бурта 

(хампа) менше 1мм, рекомендується, щоб диск із зовнішньої сторони мав 

мінімум 3 фіксатори, з метою запобігання розбортування шини. 

В змаганнях, які проходять під час дощу повинні застосовуватись 

спеціальні дощові шини. 

Під комплектом шин слід розуміти – 2 передні та 2 задні шини. Комплект 

повинен складатись із шин одного виробника, однієї марки, складу, типу («слік», 

«дощ»). На одній вісі повинні стояти шини одного розміру. Заборонено 

застосування чотирьох шин одного розміру, крім випадків, коли це оговорено 

окремо. 

Забороняється застосування систем автоматичного регулювання тиску в 

колесах. 

2.1.22. Паливна система 

Паливний бак повинен мати заводське кріплення до полика рами та (або) 

стойок рульової колонки під кермом, мати надійне кріплення. 

Отвір подачі та повернення палива в бак діаметром не більш 5 мм. 

Підтікання палива недопустиме. Максимальна місткість бака - 10 літрів. 

Паливні проводи повинні бути  гнучкими і забороняється їх розташування 

на сидінні водія. 

Подання палива із баку до карбюратора повинно здійснюватись тільки під 

атмосферним тиском повітря у паливному баку. 

На шасі повинні бути встановлені мастильний та паливо-вловлювачі бачки 

з прозорого матеріалу (або такі, що мають прозору панель), місткістю не менш 

150 мл кожен (в класах з КПП - 80 мл), що попереджають викид на трасу 

мастила або палива, через вентиляційні отвори коробки швидкостей або 

паливного баку та карбюратора. 
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У випадку викиду на трасу мастила або палива під час заїзду, водій 

підлягає зупинці чорним прапором. У випадку завершення заїзду, водій підлягає 

виключенню із заліку в даному заїзді. 

2.1.23. Паливо та окислювач 

В якості палива дозволяється застосування тільки суміші торгівельних 

сортів бензину з октановим числом не більше 98 одиниць та торгівельних сортів 

мастила. Всілякі добавки до паливної суміші заборонені. Будь-яке порушення 

веде до вилучення зі змагань. 

В якості окислювача в двигун повинно подаватися тільки повітря з 

атмосфери. 

Регламентом може встановлюватись обов’язкове використання водіями 

єдиного бензину (загальна заправка) на визначеному змаганні.  

2.1.24. Система впуску 

В усіх класах обов’язкове використання глушників шуму впуску, крім 

класів «Кадет», «Піонер Б». 

Для класів «Безкоробка 125», «ІСС» діаметр впускних трубок повинен 

бути максимум 30мм. 

Використання глушників шуму впуску для двигунів Мінського 

виробництва в класах картів «Популярний-юнаки», «Популярний» -

рекомендовано.  

Для повітряних фільтрів без внутрішнього фільтруючого елементу 

дозволяється використання поролонового фільтруючого елемента, 

встановленого над впускними трубками. 

Обов’язкова герметичність впускного тракту. 

2.1.25. Система випуску 

Випуск вихлопних газів повинен здійснюватись позаду водія тільки через 

випускну систему, яка повинна розташовуватись на висоті не більше 450 мм від 

поверхні землі. Глушник, що не суміщений з випускною трубою, повинен бути 

встановлений поперечно до напрямку руху. 

Для підвищення безпеки пілотів під час змагань, дозволити у всіх класах 

картів посилення вихлопного патрубка і встановлення допоміжних елементів 

кріплення вихлопного патрубка. 

При виході з ладу випускної труби або при її втраті, водій повинен 

залишити трасу. Якщо водій фінішує з цим порушенням, він вилучається з 

заліку в даному заїзді. 

Випускна система повинна мати будь-який глушник, який знижує шум до 

рівня, що не перевищує 108 дБ/А. 

2.1.26. Радіатори 

Радіатор, що стоїть окремо від двигуна, повинен кріпитися до рами на 

відстані не більше 55 см від задньої вісі та не повинен торкатися  сидіння або 

бокового коробу, знаходитися перед педалями та попереду заднього відбійника. 
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Якщо радіатор знаходяться попереду сидіння водія, він повинен бути 

розміщений не ближче ніж 200 мм від продольної осі карта. 

2.1.27. Система запалення та старту 

Заборонені будь-які системи, які змінюють кут упередження запалення. 

Забороняється знімати будь-які елементи системи електричного старту, 

якщо двигун оснащений такою системою. 

Акумулятор повинен бути розташований в межах периметра шасі  в місці, 

розташованому з лівої сторони сидіння, або за сидінням і механічно кріпитися 

до рами. 

2.1.28. Електронні системи 

Заборонено застосування будь-яких електронних систем, які здійснюють 

управління параметрами функціонування двигуна, або карта під час заїздів. 

Заборонено застосування будь-яких  систем телеметрії під час змагань. 

2.1.29. Система рідинного охолодження 

Система рідинного охолодження двигуна повинна бути одноконтурною та 

вміщувати у собі один одноконтурний радіатор та один односекційний рідинний 

насос. Рідинні шланги повинні бути виконані із матеріалу, який має здатність 

витримувати високий тиск (10 Bars) та підвищену температуру (1500 С). 

Охолоджуюча рідина – тільки вода (Н2О). Дозволено встановлювати термостат. 

2.1.30. Важіль коробки передач 

Важіль коробки передач  не повинен мати гострих кутів. 

2.1.31. Дорожній просвіт 

Відстань між поверхнею дороги та найнижчою точкою рами карта. 

2.1.32. Мінімальна вага 

Мінімальна вага – вага  власне карта та вага екіпірованого водія (шолом, 

комбінезон, рукавички, окуляри, взуття). 

Вага власне карта, та вага екіпірованого водія, на протязі усієї 

подовженості змагань не повинна бути меншою за мінімальну вагу. 

Вимір ваги може бути зроблений в будь-який момент змагань. Вимір 

проводиться за методикою, викладеною в додатку до дійсних вимог (Додаток 9). 

2.1.33. Баласт 

Баласт   - додаткові пристрої, які дозволяють збільшувати вагу карта. Він 

встановлюється додатково у вигляді суцільних блоків, що закріплюються за 

допомогою інструменту з можливістю опломбування. 

Баласт може бути включений до частин карту або встановлюватись 

додатково у вигляді суцільних блоків. В разі використання блоків баласту, 

обов’язкове його жорстке кріплення на рамі або зовнішній стороні сидіння 

мінімум 2 болтами мінімальним діаметром 6 мм. Обов’язкове використання 

шайб діаметром 20 мм мінімум і товщиною 1мм мінімум під болтами з 

внутрішньої сторони сидіння для закріплення баласту.  Виступання кінців болтів 

над гайками повинне бути мінімальне. 

Забороняється розташовувати баласт на тілі або екіпіруванні водія. 
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Один блок баласту не повинен бути більшим 5 кг. 

2.1.34. Периметр карту (вигляд зверху) 

Це визначення відноситься до картів у тому вигляді, в якому вони 

знаходяться на старті даного змагання. 

2.1.35. Випускна труба 

Пристрій для виходу відпрацьованих газів. 

2.1.36. Вікно циліндру 

Отвір у робочій поверхні циліндру. Одне вікно циліндру має таку форму, 

при якій будь-яка пряма лінія, що проведена в площині «розгорнення» вікна, 

перетинає лінію периметра вікна не більше як у двох точках, крім випадків, 

передбачених заводом-виробником. 

Впускне, випускне, або перепускне вікно циліндру – це вікно, що 

утворюється пересіченням робочої поверхні циліндру впускним, випускним або 

перепускним каналом. Ці вікна відкриваються чи закриваються шляхом 

переміщення поршня у циліндрі. 

2.1.37. Газорозподільчі канали  

Це елементи двигуна будь-якої форми, довжини та розташування, які 

застосовуються для проходу паливної суміші та відпрацьованих газів: 

з картера у надпоршневий простір циліндру – перепускні канали; 

від зовнішньої сторони циліндру до впускних вікон – впускні канали; 

від випускних вікон до зовнішньої сторони циліндру – випускні канали. 

2.1.38. Кількість каналів газорозподілу 

 Кількість каналів газорозподілу - це найбільше число реальних каналів 

будь-якої  форми. 

2.1.39. Робочий об’єм двигуна 
Об’єм, утворений у циліндрі двигуна між крайніми верхнім і нижнім 

положеннями поршня. Цей об’єм виражається в кубічних  сантиметрах та при 

його розрахунку число π приймається рівним 3,1416.  Робочий об’єм двигуна 

вираховується за формулою: 

V = π D2h/4 

де - D - діаметр циліндра(см); 

  h - хід поршня (см); 

  π - число, яке дорівнює 3,1416. 
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3. ТЕХНІЧНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПЕРЕВІРКИ 
 

3.1. Ніякий карт не може прийняти участь у змаганнях, якщо він не 

пройшов реєстрацію та технічний огляд (інспекцію). Надання карта на технічну 

комісію, рівнозначно заяві про його відповідність технічним вимогам. 

3.2. Екіпіровка водія для участі в змаганнях з картингу складається з: 

  добре підігнаного комбінезона, що не залишає відкритих ділянок тіла; 

  добре підігнаного твердого шолома промислового виробництва (якщо 

шолом без захисного скла, повинні бути окуляри, які не розбиваються); 

  рукавички шкіряні або комбіновані шкіряно-тканеві без перфорації; 

  взуття повинно повністю закривати голіностопний суглоб. 

3.3. До технічного огляду (контролю) водій забов’язаний надати усе 

обладнання (шасі, двигуни, колеса) і екіпіровку (шолом, окуляри, рукавиці, 

комбінезон, взуття), які передбачаються до використання у даному змаганні. 

При цьому надати: 

чистий карт, повністю підготовлений до змагань, із виконанням вимог 

безпеки, який відповідає цим Вимогам та критеріям реєстраційної карти; 

  заповнену та підписану технічну карту; 

 спортивне екіпірування. 

На кожні змагання Учасник має право заявити на кожного пілота два шасі 

та два двигуни, які повинні бути представлені на технічний огляд картів. 

3.4. Директор перегонів або Головний лікар змагань можуть вимагати від 

водія пройти медичний огляд у будь-який час на протязі змагань. 

3.5. Технічний комісар має право: 

провести технічний огляд карта в будь-який час змагань; 

за санкцією Журі Спортивних Комісарів вимагати від Учасника провести 

вскриття двигуна, щоб переконатись у правильності допуску та відповідності 

його заявленим параметрам; 

вимагати від Учасника надати йому необхідні деталі або докази, які 

вважає необхідними. 

3.6. Технічний комісар повинен виконати перевірки будь-якого карту, який 

став учасником аварії. 

3.7. Під час технічного огляду, технічна комісія може провести 

опломбування (або будь-яким іншим чином, засобом зробити відмітку) наданого 

водієм обладнання. Технічна комісія має право здійснювати контроль 

опломбування у будь-який момент змагань. 
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4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КЛАСІВ КАРТІВ 

 

4.1. Клас картів «Піонер-Н-міні»   

Двигуни та карти повинні відповідати вимогам, що передбачені для класу 

«Піонер Н». 

Основним документом для контролю розмірів є нормативно-технічна 

документація заводу-виробника (Додаток 3). 

На впуску обов’язкове встановлення двох шайб, через які повинна 

проходити уся робоча суміш, яка поступає до циліндру: однієї дистанційної 

шайби з отвором діаметром не більше 200,5 мм та дросельної шайби з отвором 

діаметром 12 мм максимум. Товщина кожної шайби не більше 2 мм і не менше 

1,5мм фаски и на діаметрі 12 мм – заборонені. 

Від площини карбюратора мусить стояти одна прокладка товщиною не 

більше 1 мм, шайба з внутрішнім діаметром 20мм, одна прокладка товщиною не 

більше 1 мм, ще одна шайба з максимальним внутрішнім діаметром 12 мм. Далі 

пакет деталей не регламентується. 

Загальна довжина пакету деталей впускного тракту від карбюратора до 

площі кріплення впускного патрубка на циліндрі не більше 40 мм.  

Мінімальна вага – 85 кг. 

Вік водіїв – з 6 до 9 років. 

 

4.2. Клас картів «Піонер H» 

Одноциліндрові двигуни «Мотор-Січ Д-70Д», повітряного охолодження 

без коробки швидкостей, виробництва Запорізького заводу  «Мотор-Січ». 

Робочий об’єм двигуна - 70,6 см3  0,1. 

Об’єм камери згорання – 7,5 cм3 . 

Хід поршня - 35,8 мм +0,06, діаметр поршня максимальний - 50,12мм; 

Циліндр – оригінальний Мотор Січ, без доопрацювання, максимальна 

висота вихлопного вікна від нижньої площини циліндра – 39,0 мм + 0,2. 

Поршневі кільця - 2 шт., прямокутної форми, висота 1,2мм (±0,05). 

Охолодження - примусове, повітряне. 

Муфта - центробіжного типу, момент спрацьовування не більше 

5000об/хв., пілот повинен знаходитись за кермом. 

Запалення - комплектації заводу-виробника; шпонка, шпоночні пази 

колінчастого валу та ротора запалювання оригінальні, без доопрацювання і 

пошкоджень. 

Карбюратор - типу «ВЕНТУРІ» КМ – 17, «Tillotson-HS» з максимальним 

діаметром дифузора 17,7 мм. Загальна довжина пакету деталей впускного 

тракту від площини кріплення впускного патрубка на циліндрі до площини 

кріплення на карбюраторі - не більше 40 мм. 

Система запуску двигуна не регламентується. Обов’язкова кнопка 

зупинки двигуна. 
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Основним документом для контролю розмірів деталей двигуна є 

реєстраційні карти ФКУ, ФАУ (Додаток 3). 

Випускна труба та коліно – згідно реєстраційної карти ФКУ, ФАУ   

(Додаток 3). 

Ведуча зірочка – 10 зубів. 

Дозволено вносити наступні зміни: 

знімати в карбюраторі пускову заслонку з віссю; 

заглушувати отвір від вісі пускової заслонки; 

вільне кріплення карбюратора; 

  для карбюратора КМ -17 - виготовляти нові кришки мембранної камери та 

камери бензонасосу; 

встановлювати вакуумний штуцер на кришку бензонасоса карбюратора 

«Tillotson-HS»; 

встановлювати вільний повітряний фільтр різних років омологації; 

отвори в повітряному фільтрі впускних трубок – 2х23 мм максимум; 

встановлювати свічку запалювання з довжиною різьби до 10 мм, діаметр 14 

мм, крок 1,25; 

заглушувати отвір декомпресора у циліндрах деяких модифікацій; 

полегшення картера двигуна зняттям металу - не торкаючись кривошипно-

шатунної камери та площини роз’єму з циліндром; 

зняття металу на картері для співпадіння каналів продувки з каналами 

циліндра; 

ремонт картера за допомогою зварки, крім зони перепускних каналів; 

переносити вакуумний штуцер приводу паливного насоса у картері в інше 

місце з незмінним діаметром внутрішнього отвору, рівним 2,5 мм; 

проводити заміну підшипників на інші 203 серії з кульками з магнітного 

матеріалу; 

матеріал, товщина прокладки між циліндром і картером двигуна та 

частинами картера не регламентується; 

встановлювати сальники колінчастого валу будь-якого виробника, 

відповідні розмірам ВАТ «Мотор Січ», - 17 х 29 мм; 

       встановлювати датчик температури у глухий отвір зверху циліндра з 

різьбою, виготовлений на місці центрувального отвору; 

ремонт свічних різьбових отворів, згідно креслень. Футорка дозволена, 

згідно креслення реєстраційної карти; 

поршень без доопрацювання, кільце, палець оригінальні, на поршневих 

кільцях допускається зняття фасок; 

підсилювати випускне коліно біля циліндра та встановлювати датчик 

температури; 

колінчастий вал - оригінальний, (дозволено нарізати різьбу для закрутки 

гайки електричного пуску двигуна) ; 
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вузол охолодження – оригінальний, кожух охолодження  циліндра 

вільний; 

максимальна ширина карта по зовнішнім сторонам задніх коліс 1100мм, 

для дощових перегонів – визначається окремо. 

Мінімальна вага  –  100 кг. 

Вік водіїв - 9 до 13 років. 

 

4.3. Клас  картів  «Піонер Б» 

Одноциліндрові двигуни повітряного або рідинного охолодження з 

коробкою швидкостей серійного виробництва, будь-якої країни. 

Рекомендовано використовувати «коробів безпеки». 

Необхідна наявність коробки зміни швидкостей. Кількість швидкостей - 

не більше 4-х. 

Об’єм двигуна 50 см3 + 2 см3. 

Карбюратор – вільний, один. 

Система впуску – вільна. 

Система випуску – вільна. 

Система охолодження двигуна – довільна. 

Гальма повинні діяти, як мінімум на два задні колеса. 

Глушник шуму впуску рекомендовано. 

Мінімальна вага – 90 кг. 

Вік – з 6 до 14 років. 

 

4.4. Клас  картів «Кадет» 

Одноциліндрові двигуни повітряного охолодження дорожнього виконання 

Мінського мотовелозаводу моделі ММВЗ-3.113 (М-106) об’ємом 125 см3 

випуску до 2000р.  

Хід поршня 58 мм. 

Механічна та інша обробка головки двигуна заборонена, окрім ремонту 

свічного отвору за допомогою футорки. 

Дозволено встановлювати: 

карбюратори К-62, К-65 (діаметр дифузора 26 мм) та карбюратори 

індійського виробництва «Пакко» P-47R і «Маккарб» VM 24 SH (діаметр 

дифузора 24 мм);  

колінчасті вали інших виробників, які відповідають розмірам заводу-

виробника; 

максимальний діаметр циліндра - 53,5мм+0,05; 

системуа запалення - вільна;  

доопрацювання правої половинки картера двигуна з метою встановлення 

перехідної шайби (Додаток 4) для кріплення запалення типу «мотоплат», або 

іншого.  

Дозволяється: 
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доопрацьовувати кришку захисту запалення з внутрішньої сторони від 

картера, для встановлення запалення, не змінюючи розмірів та конструкції 

заводу-виробника, та вона має бути присутня на двигуні;  

використовувати поршні, інших виробників та саморобних, але розміри 

повинні відповідати заводу-виробника. Кільця чавунні - 2 штуки, шириною 2,5 

мм,  

зняття фасок на кільцях; 

використання циліндрів і головок інших виробників, які відповідають 

параметрам заводу-виробника; 

коробка зміни швидкостей - не більше 4-х, механізм зчеплення – заводу-

виробника. Можлива заміна на інших виробників з такими ж параметрами; 

зняття металу для полегшення щоки колінчатого валу з зовнішньої 

сторони картеру двигуна. 

Обов’язково встановлювати: 

задній відбійник з елементами із металевої труби діаметром не менше 18 

мм, який закриває задні колеса на 2/3 їх ширини; 

шумопоглинаючі насадки на глушниках картів. 

Рекомендовано: 

використовувати «короби безпеки» та глушник шуму впуску. 

При відсутності коробів безпеки обов’язкова наявність бокових 

відбійників. 

Свічки запалювання вільні.  

В колінчатому валу забороняється змінювати лінійні розміри діаметра і 

товщини щік, обробка по зовнішньому діаметру щоки заборонена. 

Корпус свічки запалювання (за виключенням електродів), закрученої в 

головку циліндра не повинен виступати за межі верхньої частини купола камери 

згорання. Розгортка циліндра (Додаток 6). 

Мінімальна вага карта -125 кг. 

Вік водіїв – з 10 до 16 років. 

 

4.5. Клас картів «Популярний- юнаки» 

Двигуни серійного виробництва марки «ММВЗ», 125см3, (Мінського 

мотовелозаводу), всіх модифікацій - одноциліндрові, повітряного охолодження, 

з коробкою швидкостей 4 ступені, який візуально визнається як двигун родини 

ММВЗ. Максимальний діаметр циліндра 52,6 + 0,02 мм, хід поршня 58 ±0,15мм. 

Забороняється для двигунів марки  «ММВЗ»: 

золотникова система впуску паливної суміші; 

встановлювати циліндр та головку циліндра інших моделей двигунів; 

змінювати хід поршня.    

Використання глушників шуму впуску для двигунів Мінського 

виробництва рекомендовано.  
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Двигуни серійного виробництва марки «Чезет», моделей: ЧЗ-984, - 511, - 

516 - одноциліндрові, повітряного охолодження з коробкою швидкостей. 

Об’єм циліндра - 125 см3, максимальний діаметр циліндра 55,8 мм + 0,02, 

хід 52±0,15мм. 

Випускна система – вільна, глушник шуму випуску – обов’язковий. 

Карбюратор – вільний, повітряний фільтр – всіх років омологації, вільний, 

внутрішній діаметр двох трубок – вільний, до 30мм. Для повітряних фільтрів 

без внутрішнього фільтруючого елементу дозволяється використання 

поролонового фільтруючого елемента, встановленого над впускними трубками; 

Забороняється для двигунів марки «Чезет»: 

встановлювати циліндр і головку інших моделей двигунів, а також 

саморобні: 

золотникову і клапанну систему впуску паливної суміші; 

змінювати міжцентрові відстані між колінчастим валом і валами коробки 

передач встановлювати інші системи запалення, крім штатних “MOTOPLAT“ та 

омологованих систем: «PVL»,  «SELETRA», «ITAL SISTEM». 

Циліндр: 

змінювати систему газорозподілу;                     

змінювати кількість і взаємне розміщення впускних, перепускних і 

випускних каналів і вікон; 

додавати матеріал будь - яким методом зверху та із середини на зони 

циліндра і картера, пов'язані з процесом газообміну (впуск, перепуск, випуск) , 

крім гвинтів фіксації впускного патрубка в циліндрі , дистанційної проставки 

між циліндром і картером та прокладок, штуцера паливного насоса у горловині 

картера, або у циліндрі зі сторони зчеплення. (встановлення штуцера паливного 

насоса в інших місцях картера - вільне). 

Гільза циліндру повинна бути виготовлена з чавуну без будь-якого 

покриття робочої поверхні.  

Вікна гільзи циліндру можуть бути довільної форми та розмірів, із 

збереженням кількості і взаємного початкового розташування впускних, 

перепускних і випускних вікон серійної гільзи. 

Просвердлений наскрізь отвір у гільзі, біля основного вікна - вважається 

вікном. 

Дозволяється зварювання в зоні каналів картера та циліндра тільки у 

випадку ремонту (надання  первинних форм та розмірів заводу-виробника), яке 

не призводить до зміни габаритних розмірів, форм та напрямку каналів 

порівняно з заводом-виробником. 

Дозволяється у головці циліндра ремонт свічного різьбового отвору за 

допомогою футорки, та зварювання головки циліндра тільки у випадку ремонту 

(тільки при умові надання первинних форм заводу-виробника), або 

встановлювати вставку. 
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Дозволити реставрацію головки циліндра двигуна ЧЗ-125 методом 

вставляння виготовленої вставки, згідно розмірів та креслень камери згорання 

(Додаток 5). 

Додавати матеріал у будь-який спосіб, крім методів, описаних у розділі 

правил для цього двигуна.  

Свічки запалювання: вільні, з різьбою М 14 х 1,25 мм. Футорка під свічку 

– довільна, зафіксована в головці, максимальна висота свічної різьби – 18,5мм. 

Корпус свічки запалювання (за виключенням електродів), закрученої в головку 

циліндра не повинен виступати за межі верхньої частини купола камери 

згоряння. 

Об’єм камери згоряння не менше 14 см3 (включно з отвором свічки 

запалення). 

Мінімальна вага - 140 кг. 

Вік водіїв – з 12 до 16 років. 

 

4.6. Клас картів «Популярний» 

Двигуни повинні відповідати вимогам, що передбачені для класу картів 

«Популярний-юнаки». 

Мінімальна вага – 165 кг. 

Вік водіїв - старше 16 років. 

 

4.7. Клас картів «ІСС» 
Силовий агрегат може розділятись тільки  на 2 частини ( у вертикальній 

чи горизонтальній площині). 

Одноциліндровий двигун водяного охолодження з клапаном на впуску та  

одним  ланцюгом, омологований CIK-FIA. 

Максимальний робочий об’єм циліндра: 125 см3. 

Клапанна коробка (розмір і креслення) повинна відповідати омологаційній 

формі. Кришка клапанної коробки вільна. 

Карбюратор – зроблений із алюмінію, максимальний діаметр диффузору -  

30 мм. Для Чемпіонатів, Кубків і Трофеїв СІК-ФІА на 2007-2009 рік карбюратор 

повинен бути Dell΄Orto VHSH 30. Карбюратор повинен бути строго 

оригінальним. Регулюванню підлягають- заслонка, голка, поплавок, поплавкова 

камера, розпорошувач (жиклерний стовпчик), жиклери і комплекти деталей 

голки, відповідаючи всім змінним деталям тільки оригінальному Dell΄Orto. 

Коробка передач: омологована  CIK-FIA  (включно крутячий момент).  

Мінімально 3, максимально 6 передач. Перевірка передаточних чисел за 

допомогою градуйованого диска  мінімальним діаметром 200 мм  або цифрового 

пристрою; десяткові числа , вказані в омологаційній формі повинні бути вказані 

в долях градусів, а не в хвилинах. Для омологації коробки швидкостей - 

Виробник, модель і тип повинні бути вказані в Омологаційній карті. 
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Виключно механічна коробка швидкостей з ручним управлінням без 

сервоприводів. 

Будь-яка система виключення запалювання заборонена. 

Система охолодження включає один радіатор, верхня точка якого не 

повинна бути вища 500 мм від покриття дороги. 

Максимальна фаза випуску - 199°, незалежно від вказаної в омологаційній 

формі (відрахована на крузі мінімального діаметра 200 мм або при допомозі 

цифрового приладу). 

Об’єм камери згоряння: 11 см3 - мінімум. Об’єм камери вимірюється 

лабораторною бюреткою класу А, проградуйованою до десятих долей см3 або 

цифровим приладом (електронною бюреткою). Суміш, що використовується для 

вимірів, повинна складатись з суміші неетилованого бензину та масла для 

двотактних двигунів у пропорції 1:1. 

Свічки запалювання: вільні (масового виробництва та суворо оригінальні). 

Корпус свічки запалювання (за виключенням електродів), закрученої в головку 

циліндра не повинен виступати за межі верхньої частини купола камери 

згорання. 

Розміри: довжина – 18,5 мм; діаметр та крок: М. 14 x 1,25. 

Дозволено добавляти масу до ротора системи запалювання; він повинен 

бути зафіксований не менш ніж 2 болтами без зміни омологованого ротора. 

Вихлоп: омологований  (див. Додаток до омологаційної форми), із 

магнітної сталі, товщиною мінімум на 0,75 мм. 

Шини: 5"омологовані, твердого типу не менше 62 од. по Шору. 

Дозволяється організатору змагань в регламенті змінювати в сторону 

зменшення, або збільшення твердості гуми по Шору.  

Мінімальна вага карта - 175 кг. 

Вік водія - з 16 років. 

 

4.8. Клас картів «Безкоробка 125»  

Одноциліндровий двигун водяного, чи повітряного охолодження, 

серійного виробництва. 

Максимальний робочий об’єм циліндра: 125 см3 ± 1см3. 

Вільний глушник, карбюратор та система впуску. 

Шини: 5"омологовані, твердого типу не менше 62 од. по Шору. 

Дозволяється організатору змагань в регламенті змінювати в сторону 

зменшення, або збільшення твердості гуми по Шору.  

Мінімальна вага - 160 кг. 

Вік водія - з 16 років. 
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4.9. Клас картів «ІСА» 

Одноциліндровий двигун водяного, чи повітряного охолодження, 

серійного виробництва з повнопоточним клапаном без коробки передач, 

омологований СІК-ФІА і відповідаючий цим вимогам. 

Максимальний робочий об’єм циліндра: 100 см3.  

Хід:  мінімум – 48,5 мм – максимум – 54,5 мм.  

Максимальна фаза випуску - 177°, незалежно від вказаної в омологаційній 

формі (відрахована на крузі мінімального діаметра 200 мм або при допомозі  

цифрового приладу).  

Число перепускних каналів: 3 (три). 

Карбюратор повинен бути визнаним СІК-ФІА, мати дросельну заслонку 

на центральній осі і максимальний діаметр дифузора 24 мм.  

Випускна труба повинна бути омологована CIK-FIA, як одна на дану 

модель двигуна. 

Випускна труба повинна мати два виступаючих кільця для пломбування 

та мати номер омологації CIK-FIA.  

Товщина листового металу повинна бути мінімум 0,75 мм, і вага 

вихлопної труби, має бути не менше 90 % ваги, вказаної в омологації до 2000 

року.  

Шини:  5" омологовані, твердий тип до 62 од. по Шору. 

Дозволяється організатору змагань в регламенті змінювати в сторону 

зменшення, або збільшення твердості гуми по Шору.  

Мінімальна вага 150 кг.  

 Вік водіїв -  старше 16 років. 

 

 

5. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З ШВИДКІСНОГО МАНЕВРУВАННЯ 

 

Трасу швидкісного маневрування обладнують на рівному і просторому 

майданчику. Покриття майданчика повинно бути твердим без сміття (асфальт, 

бетон). Кеглі-фішки мають бути виготовлені із безпечного матеріалу 

(рекомендовано пластикові пляшки (об’ємом не менше 1,0л), заповнені піском). 

Всього використовується близько 120 штук. 

Трасу формують встановленням наступних фігур: 

«змійка», 

ліве «коло»; 

праве «коло»; 

«естафета» (зняття кільця зі стійки і перенесення на іншу стійку); 

«квітка»; 

«коридор»; 

«колія» для лівих коліс; 

«колія» для правих коліс; 
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«лінія стоп». 

У фігурі «Естафета» висота стійок для класів картів «Піонер» 0,6 м, для 

решти класів – 0,8 м, діаметр кільця - 0,3м.  

Послідовність проходження встановлених фігур, згідно наданої схеми 

(Додаток 1 - для класів картів «Піонер-Н-міні», «Піонер Н», «Піонер Б», 

Додаток 2 - для класів картів «Кадет», «Популярний-юнаки», «Популярний»). За 

порушення послідовності проходження встановлених фігур, спортсмен 

вилучається із заліку Змагання зі швидкісного маневрування. 

Особисті місця учасників у Змаганні зі швидкісного маневрування, 

визначаються за найменшою сумою набраних очок, під час проходження 

дистанції – фактичний час проходження дистанції, плюс штрафні очки за збиті 

кеглі або невиконану фігуру: 

одна повна секунда                    - 1 очко; 

одна збита кегля                      - 5 очок; 

невиконана фігура                    - 30 очок; 

в «Естафеті»                       - 30 очок,  

зняття кільця з однієї стійки без переміщення на іншу стійку  -15 очок; 

відмова від виконання фігури            - 50 очок; 

невиконання зупинки на лінії «СТОП»         - 50 очок. 

Виконання фігури «СТОП» зараховується, якщо два передні колеса 

знаходяться в контакті з червоною лінією зупинки.  

За однакової кількості набраних очок, перевага надається водію, який 

показав кращий час на дистанції, а за рівності і цього результату перевага 

надається за результатом другого заїзду.  

Під час формування та обладнання траси швидкісного маневрування, 

необхідно дотримуватись діючих вимог, щодо забезпечення техніки безпеки. 
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Додаток 1 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Циліндр “Мотор Січ” Шатун  “Мотор Січ” 

Глушник “Мотор Січ” 
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Додаток 4 
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Додаток  5       
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Додаток №6 
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Додаток №7 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Президією  ФКУ 

(протокол № 5  від 09.05.2003р.) 

 

НОРМИ ВИТРАТ ТА СПИСАННЯ КАРТИНГОВИХ ШИН 

 

Найменування, типи та моделі  

Норми пробігу до списання 

В умовах 

змагань 

В умовах 

тренувань 

Усіх типів та розмірів «м’яка» 30-35 км 60 км 

Усіх типів та розмірів «тверда», 

«середня» 
70-90 км 150 км 

 

Додаток №8 
 

Затверджено 

Президією ФКУ 

                                                   Прот. №31 від 18.02.2008 р.                                                                        

 

Норми витрат паливно-мастильних матеріалів для гоночних автомобілів «карт» 

під час тренувань та змагань 

 

Клас картів 

Роб. 

об’єм 

двигуна 

куб.см 

 

Паливо Моторне мастило 

Марка 
Норми витрат  

в л/100км 
Марка 

Норми 

витрат  

«Піонер Н» 

«Піонер-Н-міні» 

71 АИ95,98 15 спеціальне 1:20 

«Піонер Б»  до 80 АИ95,98 15 спеціальне 1:20 

«Кадет» до 125 АИ92,95 18 спеціальне 1:20 

«Популярний-Юнаки», 

«Популярний» 
до 125 АИ95,98 21 

спеціальне 
1:20 

ІСА до 100 АИ95,98 25 спеціальне 1:20 

ІСС до 125 АИ95,98 25 спеціальне 1:20 

Учбовий до 160 АИ92,95 4л/год спеціальне 1:20 
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Додаток 9 
 

 

ПРОЦЕДУРА  КОНТРОЛЮ ВАГИ КАРТА ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ 
 

1. Після кваліфікації, контрольних, відбіркових, перед фінальних і 

фінальних заїздів кожен карт, який пересік лінію фінішу (або пройшов залікову 

дистанцію) повинен пройти процедуру зважування. Якщо карт не може 

приїхали на процедуру самостійно, то він повинен бути доставлений під 

виключним контролем маршалів на трасі, які супроводжують карт і пілотів зону 

зважування і доставляють в місце паркування після зважування.  

2. Після кваліфікації (контрольних заїздів) пілот і карт будуть зважуватися 

разом та окремо, в подальших зважуваннях – разом. Якщо по форс–мажорним 

обставинам пілот не зміг прийняти участь у зважуванні, то його карт зважують і 

цю вагу порівнюють з вагою після кваліфікації. 

3. Ніякі матеріали в твердому, рідинному або газоподібному стані чи 

речовини другого походження не можуть бути розміщені на карті, добавлені до 

нього або зняті (окрім Технічним комісаром) в рамках своїх офіційних 

обов’язків до процедури зважування. До процедури зважування та під час неї 

пілоту забороняється вживати напої та їжу. 

4. Тільки Технічні комісари та офіційні особи можуть знаходитись в зоні 

зважування. Ніхто інший не може знаходитись в зоні зважування, за 

виключенням тих, кому офіційно дали дозвіл офіційні особи. 

5. Ніякий карт або пілот не можуть покинути зону зважування без дозволу 

Технічного делегата або Технічного комісара. 

6. Будь-яке порушення пілота на зважуванні, пов’язане зі зважуванням, 

веде до вилучення пілота і карта із заїзду або змагання, зв’язане з цим 

порушенням. 

7. Організатор встановлює ваги під накриттям на вході в Парк Сервісу 

після фінішу та повинен забезпечити необхідну кількість суддів для установки 

карта на ваги. Механіки повинні бути відсторонені від картів до того часу, поки 

процедура зважування не буде закінчена.    

8. Якщо вага пілота і його карта буде меншою ніж визначено технічними 

вимогами, про це сповіщається Учаснику та результат пілота анулюється в тому 

заїзді (кваліфікації), після якого проводилось зважування. 

9. Організатор повинен надати сертифіковану контрольну вагу для 

перевірки ваг. 

10. Технічний комісар повинен кожного ранку (до початку змагань) 

перевірити ваги контрольною вагою 100 кг, складати протоколи зважування (під 

підпис кожного пілота) та негайно передавати їх Директору перегонів. 

11. Виходячи із умов траси та розміщення зони контролю ваги, КСК має 

право у визначених класах (діти, підлітки, юнаки) дозволити механікам 



40 

 

надавати допомогу пілотам під час процедури зважування, але під контролем 

суддів. Порушення процедури зважування механіком веде до вилучення пілота 

із заїзду, після якого проводилось зважування. 
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Пам’ятка для юних картингістів 

 

1. 

 

Стартовий прапор. Як стартовий прапор використовується 

Державний прапор. Суддя-стартер тримає стартовий прапор 

опущеним уздовж гомілки. Потім він плавно піднімає прапор до 

горизонтального положення руки, затримує рух на кілька секунд 

і різко піднімає прапор вертикально вгору. Початок різкого руху 

стартового прапора вгору вважається стартовою командою. 

2. 

 

Червоний прапор: Зупиняє гонку. Цей прапор показується на лінії 

Старту, коли ухвалено рішення про зупинку тренування або гонки. 

Червоний прапор може бути використаний тільки Директором змагань 

або його заступником для зупинки заїзду.  

3. 

 

Фінішний прапор: Чорно-білий, в клітинку. Прапор показується на 

лінії фінішу. Він позначає закінчення тренувань або гонок. Сигнал 

подається змахами прапора. 

4. 

 

Чорний прапор: Показується нерухомо разом з чорною дошкою, на 

яку нанесений номер. Інформує Водія карта, номер якого показується, 

що на наступному колі він повинний привести свій карт у визначене 

Регламентом місце. 

5. 
 

Чорний прапор з жовтогарячим колом: Діаметр кола 40 см. 

Показується нерухомо разом з чорною дошкою, на яку нанесений 

білий номер. Інформує Водія карта, номер якого показується, що його 

карт має технічну несправність, яка є загрозою для нього самого або 

для навколишніх, і означає, що на наступному колі він повинний 

усунути дефект у Ремонтній зоні, після чого він може продовжити 

гонку. 

6. 

 

Чорно-білий прапор: Поле прапора розділене по діагоналі на дві рівні 

чорну і білу частини. Показується нерухомо разом з чорною дошкою, 

на яку нанесений білий номер. Попереджає Водія, номер якого 

показується, про неспортивне поводження та інформує його, що при 

наступному порушенні він буде виключений з змагання чи заїзду. 

7. 

 

Блакитний прапор із двома червоними діагоналями: показується 

Водію якого обігнали  (чи обганяють) на коло. Водій повинний негайно 

припинити гонку і повільно повернутися в закритий парк. 

8. 

 

Жовтий прапор: Цей прапор сигналізує про небезпеку і показується 

Водіям двома способами, які позначають: 

- односторонніми помахами: понизьте швидкість і будьте готові 

змінити напрям. Є небезпека на краю або частини траси. 

- двосторонні помахи: понизьте швидкість і будьте готові змінити 

напрям. Є небезпека повного або часткового блокування траси. 

Жовті прапори зазвичай показуються тільки Маршалами на постах 
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відразу при появі небезпеки. Обгін заборонений між першим жовтим 

прапором і зеленим прапором показаним після інциденту. У випадку, 

коли зелені прапори не застосовуються, про що повинно бути 

повідомлено на брифінгу, обгін дозволяється зразу за місцем 

виникнення інциденту. 

9. 

 

Жовтий прапор з червоними смугами: Слизька дорога. Ширина 

червоних смуг по 10 см. I інформує Водіїв, що на ділянці траси, 

розташованій за сигнальним постом, що показує цей прапор, різко 

погіршуються умови зчеплення з дорожнім полотном. Найбільше часто 

використовується для сигналізації про розлите мастило або про 

наявність калюж достатньої глибини і розміру. Цей прапор показується 

протягом чотирьох кіл або до моменту приведення дорожнього 

покриття в нормальний стан. Наприкінці ділянки, перед яким 

показується такий прапор, застосування зеленого прапора не потрібно. 

10. 

 

Блакитний прапор: Інформує Водія відсталого на коло, що його 

збираються обігнати один чи декілька картів, що швидко рухаються. 

Він показується нерухомо, якщо випереджаючий карт находиться на 

значній відстані, чи змахами, якщо випереджаючий карт знаходиться в 

безпосередній близькості, чи має значно більшу швидкість. 

 Прапор не показується: 

 - на ділянках траси за жовтим прапором (обгони в цьому випадку 

заборонені). 

11. 

 

Білий прапор: На трасі повільно рухається карт. Інформує Водіїв, що 

їм потрібно обігнати карт, що рухається по трасі зі значно низькою 

швидкістю, чим карти, що змагаються. Він показується у випадку 

перебування на трасі карта, що рухається на зниженій швидкості. 

Білий прапор показується сигнальником на посту змахами з моменту 

проходження таким картом цього поста до моменту проходження їм 

наступного сигнального поста, а потім нерухомо до осягнення цим 

картом ще одного сигнального посту. Після чого білий прапор 

прибирається. При зупинці карта, що повільно рухається, білий прапор 

негайно замінюється жовтим. 

12. 

 

Зелений прапор: Небезпека минула. Використовується в двох 

випадках: 

 - для позначення кінця небезпечної зони, початок якої позначено 

жовтими прапорами (показується нерухомо); 

 - для подачі старту на тренування чи прогрівочного кола. Показується 

за командою Директора змагань змахами до виїзду всіх картів зі 

стартової зони. 

13. 

 Зелений прапор з жовтим шевроном: Попередження про 

Фальстарт. 

 

 

 

 

14. 

 

 

Білий прапор з червоним колом: Установлюється в тому місці, 

де ведеться хронометраж. 
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