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

Додаток 2
до Загальних вимог до всіх
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв
(Серій) України та інших
змагань з автомобільного
спорту в Україні
(редакція 23.11.2018)
ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВОЧНИХ ФОРМ ПРОМОУТЕРАМИ ЗМАГАНЬ
1.

Під час підготовки до проведення змагання з автомобільного спорту ініціатор
проведення змагання подає у Виконавчу дирекцію FAU наступні Заявочні
форми1:
1.1. «Заявочна форма для включення змагання у Календарний План
автомобільних змагань України».
1.2. «Заявка на проведення змагання».
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

При заповненні бланків заявочних форм необхідно дотримуватись таких
умов:
Розділ «Назва організації, що пропонується для виконання обов’язків
Уповноваженого FAU організаційного партнера – промоутера змагання».
Вказується повна назва тільки одного промоутера змагання, який укладатиме
договір з FAU.
Розділ «Назва змагання».
Назва змагання, як правило, включає в себе назву дисципліни автомобільного
спорту та власну назву змагання.
Наприклад: Трофі-рейд «Кіммерійський тракт», крос «День Перемоги»,
ралі «Маріуполь»
У випадку, коли змагання не має власної назви, допускається назва змагання
що вказує на приналежність до Серії змагань та порядковий номер Етапу.
Наприклад: 5 етап Чемпіонату України з кросу, 12 етап Кубку України з
слалому.
Протягом року не допускається проведення в одній дисципліні змагань з
однаковою назвою.
Використання у назві змагання фірмового найменування та/або текстового
знаку для товарів та послуг допускається при наявності письмового дозволу
власника такого знаку для товарів та послуг.
Розділ «Дата проведення», «Резервна дата».
Дата проведення повинна включати в себе весь період проведення змагання,
від початку до закінчення.
Наприклад: змагання яке розпочинається 15 січня а закінчується 17 січня
2019 року позначається таким чином «15 – 17 січня 2019 року».
Резервна (запасна) дата позначається аналогічним чином.
Розділ «Дисципліна автомобільного спорту».
Вказується назва дисципліни автомобільного спорту в якій проводиться
змагання.
Допускається використання тільки однієї з назв дисциплін, включених до
Переліку дисциплін автомобільного спорту у яких в Україні проводяться
змагання з автомобільного спорту у відповідності з Міжнародним
Спортивним Кодексом FIA та Національним Спортивним Кодексом FAU

1Форми

затверджуються Виконавчою дирекцією FAU.

©2018 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)

82

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

2.5.

2.6.











2.7.

2.8.
2.9.

(Додаток 1 до Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій)
України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні)
Наприклад: ралі, кільцеві гонки, трофі-рейд, дрег рейсінг.
Розділ «Класи (групи) автомобілів».
В даному розділі вказуються класи або групи автомобілів які згідно
регламенту допускаються до змагання. Для Етапів Серій допускається такий
запис: «згідно регламенту (назва Серії)».
Допускається використовувати виключно класи (групи) автомобілів, щодо
яких затверджено технічні вимоги (технічний регламент) для відповідної
дисципліни автомобільного спорту.
Розділ «Статус змагання».
В даному розділі вказується основний та додатковий статус змагання.
Основний статус змагання може бути:
міжнародне змагання,
національне змагання,
клубне змагання.
Додатковий статус змагання вказується в тому випадку, коли змагання
входить до заліку Серії. У цьому випадку вказується назва Серії. Змагання
може мати декілька додаткових статусів.
Приклади записів в розділі «Статус змагання»:
клубне змагання;
клубне змагання, етап Кубку Києва з слалому;
національне змагання;
національне змагання, етап Національної серії «Тайм Аттак»;
національне змагання, етап Чемпіонату України з кросу;
міжнародне змагання;
міжнародне змагання, етап Чемпіонату України з ралі, етап Кубку
Європи з ралі.
Розділ «Назва траси».
Вказується власна назва траси згідно Ліцензії спортивного об’єкту для
автомобільного спорту або, якщо власна назва відсутня, для якої дисципліни
спорту та змагання використовується траса.
Приклади записів в розділі «Назва траси»: траса «Черкаська Лозова»,
траса «Космічна», траса ралі «Галіція», траса слалому «Черкаси».
Розділ «Місце розташування траси».
В даному розділі вказується повна адреса, за якою знаходиться траса змагань:
Область, район, населений пункт, адреса у населеному пункті.
Розділи «Відповідальний за проведення змагання», «Телефон», «e-mail:».
Вказується прізвище, ім’я та по-батькові особи, відповідальної за проведення
змагання, її телефон та електронна пошта.

3.

Заявочні форми, які не відповідатимуть вказаним вимогам, повертаються
заявникам для доопрацювання.

4.

Виконавча дирекція FAU може встановлювати особливості заповнення та
подання заявочних форм з використанням електронних засобів зв’язку та
мережі Інтернет.
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