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МОТОКОМАНДА

Н

аціональний транспортний університет протягом багатьох років займається розвитком
мотоспорту в Україні. Далекого 1953 р. з ініціативи ректорату тоді ще Київського автомобільнодорожнього інституту була створена мотокоманда.
Тоді у її розпорядженні були дев’ять спортивних мотоциклів. Керівництво інституту кожного року поповнювало команду новими мотоциклами. Крім мотоциклетних змагань мотокоманда брала участь у агітаційних
інститутських пробігах містами СРСР. Кращої реклами
для інституту й не вигадаєш!
А у 1961 р. була започаткована чудова традиція. Саме
цього року був проведений Перший Всесоюзний мотокрос на Кубок КАДІ, який у подальшому став традиційним. Змагання з мотокросу в нашій країні займає
друге місце за кількістю глядачів після футболу, а у деяких регіонах він стоїть на першому місці. Мотоспорт
нікого не залишає байдужим: швидкість, потужні двигуни, блискучий політ на мотоциклах, досконале вміння
мотоспортсменів керувати машинами — і переможець
виявляться тільки після фінішу!
У 1968 р. інститутський мотокрос переростає у
першість СРСР серед студентів і його присвячують
пам’яті двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта В. М. Комарова, який у 1965 р. був почесним гостем інституту та святково відкрив традиційні змагання
з мотокросу, що йому дуже сподобалися. Пізніше гостями змагань часто бували льотчики-космонавти СРСР
О. О. Губарєв та В. М. Жолобов.

НАСОНОВ
Олексій Федорович
Керівник мотокоманди.
Суддя міжнародної категорії
з мотоспорту

Н

ародився 23 вересня 1966 р. Після демобілізації
з армії в 1987 р. був запрошений до мотокоманди КАДІ. Навчався в КАДІ з 1988 до 1993 р. за
спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
Із 2001 р. він очолює мотокоманду НТУ.

Ці змагання мали величезну популярність серед
мотоспортсменів СРСР, мотокоманди з усієї країни
(включаючи Москву, Омськ, Хабаровськ, Красноярськ,
Владивосток, Мурманськ, Ташкент, Вільнюс, Ригу) брали
участь у мотокросі. Число команд доходило до 30, кожна
команда складалася із восьми спортсменів. Студенти
КАДІ 26 разів були переможцями цих змагань.

Мотокоманда КАДІ, 1955 р.
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Мотокоманда Національного транспортного
університету. Фінал Кубка України, м. Київ, 2013 р.,
мототраса «Пирогово»

Офіційне відкриття чемпіонату Європи з мотокросу.
Зліва направо: віце-президент Федерації мотоспорту
України С. І. Лекарь, боксер В. В. Кличко, ректор НТУ
М. Ф. Дмитриченко, керівник мотокоманди НТУ
О. Ф. Насонов, 2008 р.

Із 1992 р. інститут спільно з Міністерством освіти і
науки України та Федерацією мотоспорту України проводить етапи відкритого чемпіонату України з мотокросу.
Серед вихованців мотокоманди — сім чемпіонів Радянського Союзу та 46 чемпіонів України. За час існування мотокоманди було підготовлено 56 майстрів
спорту, 85 кандидатів у майстри спорту, більше
400 спортсменів виконали норматив першого спортивного розряду. За підготовку спортсменів високого класу
Л. Ю. Братковському присвоєно звання заслуженого
тренера України. Нагороджений медаллю «За трудову
доблесть».
Сьогодні НТУ — єдиний в Україні вищий навчальний
заклад, що має команду з мотокросу. За результатами останніх сезонів команда посідала призові місця, а саме: у
2001 р. — перше місце в Кубку України з мотокросу та у
48 традиційному мотокросі на кубок НТУ; у 2002 р. —
друге місце у вищій лізі та в Кубку України; у 2003 р. —
друге місце у чемпіонаті та у Кубку з кільцевих мотоциклетних перегонів; у 2004 р. команда зайняла третє місце у
вищій лізі; у 2005 р. — перше місце у Фіналі першості з
мотокросу; у 2007 р. — трете місце у чемпіонаті України
на мотоциклах із повітряним охолодженням двигуна; у

2008 р. — трете місце у Фіналі Кубка України з мотокросу;
в 2009 р. — перше у фіналі першості України, друге —
в Кубку України з мотокросу. В особистій першості
України здобуто багато медалей різного ґатунку. У 2011 р.
Дмитро Асманов став чемпіоном України одразу у трьох
дисциплінах мотокросу.
Мотоспортсмени університету є членами збірної
команди України з мотокросу, у складі якої беруть
участь у чемпіонатах світу та Європи. Для мотокоманди університету 2013 р. був особливим — 60 років
із дня створення. Цього року мотокоманда стала
чемпіоном України в командному заліку з мотокросу,
а гонщики команди НТУ — Володимир Волошин,
Олександр Ученик та Дмитро Асманов — чемпіонами України в особистому заліку. Далеко за межами
країни знають мотокоманду НТУ. Останнім часом
університет активно допомагає в організації та проведенні міжнародного Конгресу UEM (Європейський
союз мотоциклістів), етапів чемпіонату Європи та
України в м. Києві. Гостями цих змагань є відомі люди, такі як боксери брати Клички, популярні артисти
І. Попович, К. Бужинська, В. Мойсеєнко та В. Данилець, Я. Табачник.

Дворазовий чемпіон СРСР, студент КАДІ
Віктор Братковський, 1974 р.

Чемпіонат світу з мотокросу MX3 у м. Чернівці. Дмитро
Асманов (15 років) упевнено долає складну трасу, 2011 р.
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