ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією автомобільного спорту
Автомобільної федерації України
Протокол від 24.07.2015
ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ
ЧЛЕНІВ ФАУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРІВ З
ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ НСК ФАУ
1.

Навчально-тренувальні збори (НТЗ) - спортивні заходи, що здійснюються
організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у
спортивних змаганнях (ст. 1. Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

2.

Цей «Порядок інформування членів ФАУ про проведення навчально-тренувальних
зборів з дотриманням вимог НСК ФАУ» (далі – Порядок) затверджено з метою
забезпечення якісної підготовки спортсменів, належного рівня безпеки та
інформування членів ФАУ про дотримання організаторами вимог НСК ФАУ та вимог
безпеки при проведенні підготовки спортсменів та офіційних осіб до участі у
змаганнях з автомобільного спорту з використанням тимчасових або постійних
спортивних об’єктів для автомобільного спорту.

3.
-

Організатором НТЗ може бути:
особа, яка згідно п. 2.1.2. НСК ФАУ може бути організатором змагання;
відокремлений підрозділ ФАУ
МАК ФАУ,
Заклад підготовки водіїв, включений в Реєстр ФАУ,
зареєстрована ФАУ команда.

4.

З метою інформування членів ФАУ про проведення НТЗ та відповідність умов їх
проведення вимогам НСК ФАУ, Організатор НТЗ не пізніше ніж за 3 (три) доби до
початку НТЗ подає у Виконавчу дирекцію ФАУ «Повідомлення про проведення
навчально-тренувального збору» за формою, що додається (додаток 1).

5.

До Повідомлення про проведення НТЗ додається:
- Програма проведення НТЗ, яка повинна включати:
 графік проведення окремих заходів НТЗ.
 перелік осіб які будуть проводити заняття чи інструктаж;
 інструктаж стосовно заходів безпеки при проведенні НТЗ;
 перелік питань теоретичної підготовки (при наявності);
 перелік елементів які будуть відпрацьовуватися на практичних заняттях;
- Дозвіл власника (розпорядника) спортивного об’єкту;
- Дозвіл органу державної влади або місцевого самоврядування, якщо НТЗ
проводиться повністю або частково на території загального користування;
- План забезпечення безпеки при проведенні НТЗ, затверджений Організатором НТЗ;
- План-конспект проведення окремих занять УТЗ (при наявності).

6.

Протягом робочого дня, після отримання Повідомлення та інших документів, яке
укладено з дотриманням цього Порядку, Виконавча дирекція ФАУ інформує про
надходження
Повідомлення
відповідний
Дисциплінарний
комітет
ФАУ,
Відокремлений підрозділ ФАУ, який здійснює спортивні повноваження ФАУ на
території проведення НТЗ та, при відсутності їх письмових заперечень, публікує
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7.

інформацію про отримання Повідомлення про НТЗ на сайті ФАУ, за формою, що
додається (Додаток 2).
При наявності заперечень Дисциплінарного комітету ФАУ, Відокремленого підрозділу
ФАУ або наявності обґрунтованої інформації про порушення Організатором своїх
зобов’язань при проведені попередніх НТЗ, Виконавча дирекція ФАУ утримується від
публікації Інформації до зняття заперечень (спростування інформації).

8.

За вимогою Організатора Виконавча дирекція ФАУ може надавати Організатору
інформацію про дату та вхідний номер реєстрації отримання Повідомлення та адресу
посилання на сайт ФАУ з інформацією про отримання Повідомлення.

9.

Повідомлення з додатками може надаватися для ознайомлення у електронному
вигляді за вимогою володарів ліцензії ФАУ, які бажають взяти участь у НТЗ,
відповідних Дисциплінарних комітетів ФАУ та Відокремлених підрозділів ФАУ.

Додатки:
1. Повідомлення про проведення навчально-тренувального збору.
2. Інформація про отримання Повідомлення проведення навчально-тренувального
збору.
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Додаток 1 до
Порядку інформування членів ФАУ
про проведення навчальнотренувальних зборів з дотриманням
вимог НСК ФАУ

Подається на бланку організатора НТЗ
вих. №______ від «___» ___________ 201__р.

У Виконавчу дирекцію ФАУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ (ДАЛІ - НТЗ)

_____________________________________ (назва організатора НТЗ) повідомляє про проведення навчальнотренувального збору для підготовки спортсменів до участі у змаганнях з автомобільного спорту з
дисципліни (назва дисципліни автомобільного спорту).
НТЗ планується провести за наступними умовами:
1. Місце проведення (назва траси, адреса): ___________________________________________________
2. Дата проведення: _______________________________________________________________________________
3. Дата початку та закінчення реєстрації учасників: ________________________________________
4. План та програма проведення НТЗ (додаються).
5. Керівник НТЗ, відповідальний за проведення НТЗ: (Прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронна
адреса)
6. Перелік кваліфікованих офіційних осіб, які заплановані в якості викладачів та наглядачів, в тому числі
щодо заходів безпеки, медичного обслуговування та хронометражу при проведенні НТЗ:
№
п/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Номер ліцензії Офіційної
особи ФАУ (при наявності)

Відповідальність
(тема лекції, виконання обов'язків)

Відповідальна особа щодо
заходів безпеки
Відповідальна особа щодо
медичного обслуговування
Відповідальна особа за
хронометраж

1
2
3
4

(Тема лекції)

5

(Тема лекції)

Тривалість

-------------------

7. Інформація про проведення в рамках НТЗ атестаційних заходів для офіційних осіб та/або кандидатів для
отримання ліцензії ФАУ (при проведенні).
8. Особливі умови проведення: ___________________________________________________________ (наявність організаційного
внеску для учасників, обмеження щодо учасників НТЗ).
Цим Повідомленням про проведення НТЗ організатор, що його підписав:
- бере на себе повну відповідальність за безпечне проведення НТЗ та за наслідки порушення будь-яких
вимог законодавства та/або вимог безпеки учасниками та обслуговуючим персоналом під час
проведення НТЗ та по відношенню до третіх осіб;
- гарантує проведення НТЗ у відповідності до вимог безпеки, встановлених регламентуючими
документами ФАУ щодо відповідної дисципліни автомобільного спорту та інших обмежень та вимог,
встановлених НСК ФАУ;
- просить ФАУ про публікацію інформації про проведення НТЗ, вміщеної у цьому Повідомленні.
Додатки:
Програма проведення НТЗ, яка повинна включати:
o
графік проведення окремих заходів НТЗ.
o
перелік осіб які будуть проводити заняття чи інструктаж;
o
інструктаж стосовно заходів безпеки при проведенні НТЗ;
o
перелік питань теоретичної підготовки(при наявності);
o
перелік елементів які будуть відпрацьовуватися на практичних заняттях;
Дозвіл власника (розпорядника) спортивного об’єкту;
Дозвіл органу державної влади або місцевого самоврядування, якщо НТЗ проводиться повністю або
частково на території загального користування;
План забезпечення безпеки при проведенні НТЗ, затверджений Організатором НТЗ;
План-конспект проведення окремих занять УТЗ (при наявності).
Організатор НТЗ
(підпис та печатка)
Прізвище, ім’я, по батькові
Керівник НТЗ
(підпис)
Прізвище, ім’я, по батькові
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Додаток 2 до
Порядку інформування членів ФАУ про
проведення навчально-тренувальних
зборів з дотриманням вимог НСК ФАУ
Шановні члени ФАУ!
Інформуємо, що «___ » ________ 2015 року ____________________________ (назва організатора,
адреса) в (на) ___________________________________ (назва об'єкту або траси проведення, адреса)
пройдуть навчально-тренувальні збори з _________ (назва дисципліни автомобільного
спорту) _________________ (назва НТЗ, якщо є).
Організатор взяв на себе зобов’язання провести навчально-тренувальний збір з
дотриманням вимог НСК ФАУ.
Інформацію про умови участі можна отримати у особи, відповідальної за проведення
НТЗ: ____________________________________ (П.І.П.),
контактний телефон: _______________________________,
e-mail: _________________________________
За повідомленням Організатора навчально-тренувального збору
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