ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВСІХ ЧЕМПІОНАТІВ, КУБКІВ, ТРОФЕЇВ (СЕРІЙ) УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЗМАГАНЬ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

Додаток 3
до Загальних вимог до всіх
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв
(Серій) України та інших
змагань з автомобільного
спорту в Україні
(редакція 23.11.2018)
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ УПОВНОВАЖЕНОГО FAU ПРОМОУТЕРА ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАННЯ
Для належної підготовки та проведення змагання з автомобільного спорту,
забезпечення дотримання законодавства про фізичну культуру і спорт,
регламентуючих документів FAU щодо автомобільного спорту, в тому числі щодо
безпеки учасників змагань, глядачів та офіційних осіб змагання, уповноважений
FAU промоутер змагання) повинен провести наступні заходи:
1.

Створити організаційний комітет змагання (не менше 3 кваліфікованих осіб).

2.

Заповнити «Заявочну форму для включення змагання у Календарний План
автомобільних змагань України»1 (далі «Заявка в План змагань»).

3.
-

Узгодити «Заявку в План змагань»:
з відокремленими підрозділами FAU (ВП FAU), на території діяльності яких
передбачається проведення змагання, крім Етапів Серій, щодо проведення
яких FAU укладено договір з промоутером Серії;
з промоутером Серії, щодо змагань, яким передбачається надання статусу
Етапу Серії, щодо проведення якої FAU укладено договір на комплексне
проведення;
з відповідним дисциплінарним комітетом, при проведенні змагання, для Етапів
Чемпіонату (Кубку) України (FAU), національної серії (крім Етапів Серій, щодо
проведення яких FAU укладено договір на комплексне проведення).

-

4.

Направити «Заявку в План змагань» в Виконавчу дирекцію FAU. (до визначеної
дати, яку щорічно оголошує КАС FAU, але не пізніше, ніж за місяць до початку
змагання.)

5.

Отримати від Виконавчої дирекції FAU підтвердження про включення
змагання в Календарний План автомобільних змагань України 2.

6.

Отримати дозвіл (згоду, погодження) уповноваженого органу місцевої влади
або місцевого самоврядування на проведення змагання, або дозвіл власника
спортивного об’єкту, якщо змагання проводиться на спортивному об’єкті.

7.

Надає доброчинну допомогу для виконання статутних завдань FAU у формі
доброчинного внеску на розвиток автомобільного спорту в розмірі та у
терміни, рекомендованому FAU.

Заявочна форма для включення змагання у Календарний План автомобільних змагань України
затверджується Виконавчою дирекцією FAU.
2
Форма підтвердження включенні у Календарний План автомобільних змагань України
затверджується Виконавчою дирекцією FAU.
1
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8.

Укласти з FAU договір про співпрацю при проведенні змагання3.

9.

Підготувати проект Індивідуального (Додаткового) Регламенту змагання
відповідно до вимог стандартного регламенту змагання відповідної
дисципліни автомобільного спорту та/або Серії змагань (з переліком офіційних
осіб відповідної кваліфікації згідно Положення про спортивних суддів з
автомобільного спорту) та посиланням на номер ліцензії спортивного об’єкту
для автомобільного спорту, у випадку, якщо змагання проводиться на трасі,
для якої план безпеки не укладається.

10. Підготувати План безпеки змагання, узгодити його з Комітетом безпеки
змагань та медицини FAU, затвердити та подати до Виконавчої дирекції FAU не
пізніше ніж за тиждень до змагання.
11. При необхідності внесення змін та уточнень або поновлення Ліцензії на
спортивний об’єкт для автомобільного спорту, підготувати відповідні
документи, узгодити з Комітетом безпеки змагань та медицини FAU та подати
до Виконавчої дирекції FAU не пізніше ніж за тиждень до змагання для
внесення відповідних змін та переоформлення ліцензії, для змагань, які
проводяться на трасах, щодо яких план безпеки змагань не укладається.
12. Подати в Виконавчу дирекцію FAU «Заявку на проведення змагання»4 з
необхідними додатками (не пізніше, ніж за місяць до початку змагання).
13. Отримати у Виконавчій дирекції FAU «Свідоцтво організатора змагання».
14. Опублікувати Регламент змагання та розпочати прийом заявок на участь у
змаганні.(тільки після отримання «Свідоцтва організатора змагання»)
15. Підготувати трасу змагання у відповідності з «Планом безпеки» змагання або
«Ліцензією спортивного об’єкту для автомобільного спорту».
16. Представити трасу (місце проведення) змагання Спортивним комісарам для
перевірки та складення Акту про відповідність траси змагань «Плану безпеки»
змагання або «Ліцензії об’єкту для автомобільного спорту».
17. Забезпечити проведення змагання у відповідності до затвердженого
регламенту, НСК FAU та інших регламентуючих документів FAU щодо
автомобільного спорту і в частині не врегульованій зазначеними документами
- законодавства України.
18. Протягом однієї доби після закінчення змагання надіслати, в електронному
вигляді, на адресу office@fau.ua списки допущенних учасників змагання та
результати змагання в особистому та командному заліках.
19. Не пізніше тижня по завершенню змагання забезпечити подання до
Виконавчої дирекції FAU та у відповідний дисциплінарний Комітет FAU «Звіт
про автомобільне змагання», встановленої FAU форми та об’єму.

3Форма

договору про співпрацю при проведенні змагання з автомобільного спорту встановлюється
Виконавчою дирекцією FAU.
4Форма заявки на проведення змагання затверджується Виконавчою дирекцією FAU.
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