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Додаток 6 
до Загальних вимог до всіх 
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв 
(Серій) України та інших 
змагань з автомобільного 
спорту в Україні 
(редакція 23.11.2018 р.) 
 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО  
АВТОМОБІЛЬНОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ УКРАЇНИ (FAU) ПРОМОУТЕРА ЗМАГАННЯ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСУТНОСТІ FAU НА ЗМАГАННЯХ 
 
1. Ці «Зобов’язання уповноваженого FAU організаційного партнера змагання 

(далі - промоутер змагання) щодо забезпечення присутності FAU на змаганнях» 
(далі - Зобов’язання промоутера змагання) затверджені з метою: 

- сприяння досягненню мети діяльності FAU, в тому числі в сфері розвитку та 
популяризації автомобільного спорту та сприяння безпеці дорожнього руху; 

- створення умов для накопичення та використання фото та відео матеріалів 
для інформування громадськості про діяльність FAU, спортсменів, команд, 
промоутерів змагань та спонсорів, партнерів, меценатів FAU під час проведення 
змагань з автомобільного спорту; 

- забезпечення цілісного сприйняття громадськістю всіх змагань з 
автомобільного спорту задля досягнення мети діяльності FAU під час їх 
проведення; 

- однозначної ідентифікації для спортсменів та глядачів наявності 
зобов’язань FAU, як володаря виключних прав на проведення національних 
змагань з автомобільного спорту на території України, щодо дотримання під час 
проведення змагання вимог Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної 
Автомобільної Федерації (МСК ФІА) та/або Національного Спортивного Кодексу 
Автомобільної Федерації України (НСК FAU) та наявності спортивного контролю за 
проведенням змагання в межах, визначених НСК FAU та МСК ФІА; 

- однозначної ідентифікації змагання в якості Етапу (складової частини) 
Чемпіонату, іншої Серії змагань, що проводиться у відповідності до НСК FAU та МСК 
ФІА, в тому числі з метою забезпечення виконання під час змагання зобов’язань 
FAU та промоутерів змагань перед третіми особами. 

 
2. Ці Зобов’язання промоутера змагання не встановлюють додаткових вимог 

до промоутера змагання на період до початку та після завершення змагання 
згідно вимог НСК FAU та Індивідуального (додаткового) регламенту змагання. 

 
3. Зобов’язання промоутера змагання щодо порядку забезпечення 

дотримання вимог НСК FAU та/або МСК FAU під час проведення змагання 
встановлюються відповідним договором з промоутером змагання. 

 
4. Зобов’язання промоутера змагання: 
 
4.1. Провести урочисте відкриття змагання в присутності глядачів не пізніше 

ніж перед початком фінальної частини змагання. 
 
4.2. Провести урочисте нагородження у присутності глядачів з врученням 

Кубків та/або інших пам’ятних нагород як мінімум у особистих заліках. Мінімальна 
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висота Кубку для змагань Чемпіонату України (мінімальний розмір максимального 
виміру пам’ятної нагороди довільної форми) – за третє місце 300 мм.  

Якщо передбачається, що не всі нагороди вручаються на урочистому 
нагороджені, промоутер змагання забезпечує проведення та вручення решти 
призів на заключному прийомі для учасників змагання. 

 
4.3. Забезпечити проведення урочистого відкриття та нагородження на 

подіумі (бажано) або на фоні задника рекомендованого мінімального розміру: 
висота від поверхні подіуму (поверхні на якій розміщено п’єдестал для переможців) 
- 3,5 м, ширина - 4,5 м., на якому розміщено наступні зображення та обов’язкові 
написи, які повинні повністю відповідати Свідоцтву організатора змагання, яке 
видано FAU: 

- напис «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»; 
- зареєстрована символіка - емблема FAU – рекомендований мінімальний 

розмір по діагоналі (діаметр) 500 мм: 
- назва Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії) України (або позначення іншого 

статусу змагання); 
- офіційна назва змагання, порядковий номер етапу, дата, 
- назва населеного пункту (назва траси) проведення змагання, 
- назва промоутера змагання,  
(висота літер жодного іншого напису у місці нагородження не може бути 

більше літер вказаного тексту/слів),  
- інші написи, у тому числі назви партнерів промоутера змагання, організацій, 

що сприяють проведенню, спонсорів, меценатів змагання можуть наводитись за 
наявності дозволу власників товарних знаків (знаків для товарів та послуг). 

Місце проведення урочистого відкриття та нагородження в обов’язковому 
порядку для етапів Чемпіонату або Кубку України (рекомендовано для всіх інших 
змагань) має буди обладнане трьома флагштоками для розміщення Державного 
Прапора України, прапора FAU, прапора промоутера змагання або адміністративно-
територіальної одиниці, на території якої проходить змагання (нагородження) 
(саме в такому порядку зліва-направо при погляді на місце проведення урочистого 
відкриття та нагородження). 

 
4.4. Офіційна назва змагання може включати назву комерційної організації 

тільки за наявності письмового дозволу FAU та власника відповідного знаку для 
товарів та послуг для використання його FAU та промоутером змагання на час 
проведення змагання та у інформаційних матеріалах про змагання. 

За наявності дозволу власника відповідного знаку для товарів та послуг, FAU 
надає письмовий дозвіл у формі внесення відповідної офіційної назви змагання у 
Свідоцтво організатора змагання, яке видає FAU. 

 
5. Промоутер змагання повинен забезпечити наявність афіші змагання 

мінімального розміру 420х300 мм: 
Афіша змагання повинна, як мінімум, включати наступні зображення та 

інформацію, яка повинна повністю відповідати Свідоцтву організатора змагання, 
яке видано FAU: 

- напис «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» 
- зареєстрована символіка - емблема FAU, емблему промоутера змагання, 
- назва Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії) України (або позначення іншого 

статусу змагання); 
- офіційна назва змагання, порядковий номер етапу, дата, 
- назва населеного пункту (назва траси) проведення змагання, 
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- назву промоутера змагання,  
(висота літер жодного іншого напису у місці нагородження не може бути 

більше літер вказаного тексту/слів), 
- Напис для всіх національних (у тому числі клубних) змагань:  
«Змагання організовано у відповідності з Національним Спортивним 

Кодексом FAU» 
- Напис для міжнародних змагань українською, англійською та/або 

французькою мовами: 
«Змагання організовано у відповідності з Міжнародним Спортивним 

Кодексом ФІА та Національним Спортивнім Кодексом FAU» 
Площа вищевказаних написів та емблем повинна складати не менше 1/8 

загальної площі афіші. 
 
6. Промоутер змагання друкує та розповсюджує для учасників змагання та 

офіційних осіб змагання: 
- Індивідуальний (Додатковий) регламент та програму змагання 

(«Офіційні документи змагання») – у кількості необхідній для виконання 
вказаним особам своїх обов’язків. 

- «Інформацію для журналістів» у кількості необхідній, як мінімум, для 
забезпечення акредитованих представників засобів масової інформації (ЗМІ), 
спеціально запрошених на змагання гостей промоутера змагання та представників 
учасників змагання, але не менше 20 примірників. 

Склад «Офіційних документів змагання» повинен відповідати вимогам НСК 
FAU та затвердженим FAU індивідуальному (додатковому) регламенту та програмі 
змагання. 

Склад «Інформації для журналістів» встановлює промоутер змагання, але 
вона повинна містити інформацію про трасу змагання, інформацію про учасників 
змагання у особистому та командному заліках, загальний опис змагання. 

Титульна сторінка (обкладинка) «Офіційних документів змагання» та 
«Інформація для журналістів» повинна включати наступне: 

- напис «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» 
- зареєстрована символіка - емблема FAU, емблему промоутера змагання, 
- назва Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії) України (або інший статус 

змагання); 
- офіційна назва змагання, порядковий номер етапу, дата, 
- назва населеного пункту (назва траси) проведення змагання, 
- назва промоутера змагання. 
Площа вищевказаних написів та емблем повинна складати не менше 1/8 

загальної площі титульної сторінки (обкладинки). 
 
7. Промоутер змагання, у окремих випадках при сприянні FAU, після фінішу 

змагання у час, встановлений Програмою змагання, проводить обов’язкову 
заключну прес-конференцію для акредитованих представників ЗМІ за участі, як 
мінімум: 

- представника Оргкомітету; 
- переможців у особистому заліку та командному заліку: не менше 2, не більше 

5 осіб; 
 
8. Промоутер змагання, з метою популяризації змагання та автомобільного 

спорту в цілому, формування позитивного іміджу Промоутера змагання та FAU, 
створення належних умов для забезпечення прав FAU на висвітлення спортивних 
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заходів та прав Промоутера змагання, для створення відповідних телевізійних 
програм, забезпечує: 

 
8.1. В термін не пізніше 10-и діб до офіційного початку змагання (згідно НСК 

FAU) надання до Виконавчої дирекції (прес-служби) FAU: 
- друкованого прес-анонсу змагання; 
- відео прес-анонсу або, у разі його відсутності, відповідного фото-

відеоматеріалу для його створення; 
- контактів керівника прес-центру змагання, або особи, відповідальної за 

взаємодію з представниками ЗМІ (прес-секретар). 
 
8.2. В термін не пізніше 4-ьох діб до офіційного початку змагання (згідно 

НСК FAU) надання до Виконавчої дирекції (прес-служби) FAU: 
- переліку акредитованих ЗМІ, що висвітлюватимуть змагання, для їх 

подальшої координації з центральними ЗМІ - партнерами FAU; 
- контактну інформацію знімальної групи Промоутера змагання, для 

акредитацій її у якості головної знімальної групи FAU на змаганні та надання 
повноважень на використання прав FAU, і розповсюдження відео зображення 
та/або звуку заходу та/або фотографування заходу (інформаційного контенту), а 
також узгодження особливостей змісту зйомки та комплекту обладнання. 

 
8.3. В термін не пізніше 24-ьох годин після офіційного закриття змагання 

(завершення урочистого нагородження за результатами змагання) надання до 
Виконавчої дирекції (прес-служби) FAU наступних відеоматеріалів: 

- пост-реліз змагання з результатами в усіх класах залікових групах, що 
змагалися; 

- відео матеріали перебігу змагання, що вміщуватиме відео інформацію про всі 
класи (залікові групи), що брали участь у змаганні; 

- інтерв’ю з переможцями в усіх класах (залікових групах), що брали участь у 
змаганні; 

- інтерв’ю з головою (заступником голови) оргкомітету змагання; 
- інтерв’ю з почесними гостями або представниками партнерів Промоутера 

змагання, присутніми на змаганні (на розсуд знімальної групи Промоутера 
змагання); 

- інтерв’ю з головними (офіційним) спонсорами (-ом) (за наявністю); 
- за запитом прес-центру (прес-секретаря) FAU - інтерв’ю з конкретними 

особами присутніми на змаганнях. 
 
8.4. При самостійній організації онлайн-трансляції, оформлення, через 

Виконавчу дирекцію (прес-службу) FAU, права на розповсюдження сигналу та 
забезпечення обов’язкового надання сигналу на сервер FAU (vcdn.fau.ua), для 
створення належних умов телевізійного ефіру та надання відповідного сприяння 
прес-центру FAU.  

 
8.5. Створення сприятливих та безпечних умов для здійснення виконання 

зйомки знімальною групою Промоутера змагання і FAU з мінімально дозволеної 
відстані до безпосереднього місця проведення змагання, зокрема шляхом 
відповідного інструктування та контролювання офіційних осіб змагання, а також 
персоналу знімальної групи. 

 
8.6. Додатковий інструктаж спортсменів-учасників змагання щодо безпечних 

місць надання коментарів представникам знімальної групи Промоутера змагання і 
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FAU, та обов’язкових рекомендацій щодо необхідності надання коментарів та 
дотримання при цьому вимог щодо правил використання омологованих 
комбінезонів, встановлених відповідними регламентуючими документами FAU, а 
також дотримання чинного законодавства щодо реклами, яка заборонена (зокрема 
щодо алкогольних та тютюнових виробів) та Правил чесної гри FAU. 

 
8.7. Мінімальні рекомендовані організаційно-технічні вимоги до виконання 

зйомки: 
- формат 720р50 або 1080і50 на комплект професійного тележурналістського 

комплекту (наприклад Sony HXR-NX5E, Panasonic AG-AC160, Sony PXW-X70) 
виключно з використанням штативу або систем трьохосьової стабілізації; 

- запис звуку – з використанням професійного мікрофону (наприклад 
“Sennheiser 865”). 

 
8.8. Надання обов’язкового фотозвіту у електронному вигляді, об’ємом не 

менше 20 фотографій: відкриття, нагородження, прес-конференція, перебіг 
змагання, які підтверджують виконання вимог цих Зобов’язань Промоутера 
змагання; 

 
9. Промоутер змагання забезпечує розміщення на автомобілях учасників на 

весь період змагання обов’язкової реклами/інформації, яка повинна включати, як 
мінімум: 

А) не менше 1/3 поверхні, відведеної для обов’язкової реклами/інформації, 
передбаченої ст. 15.5. НСК FAU, повинна бути використана для розміщення 
наступних написів: 

- напис «АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» 
- зареєстрована символіка - емблема FAU, емблему промоутера змагання, 
- назва Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії) України (або інший статус 

змагання); 
- офіційна назва змагання, порядковий номер етапу, дата, 
- місце (назва траси) проведення,  
- назва промоутера змагання 
Б) інша поверхня, відводиться для обов’язкової реклами/інформації, для 

необов’язкової реклами/інформації промоутера змагання та для інших написів у 
тому числі назви організацій, що сприяють проведенню, спонсорів, меценатів 
змагання, за наявності декларації промоутера змагання про дозвіл власника знаків 
для товарів та послуг. 

 
10. Промоутер змагання під час проведення змагання надає сприяння FAU у 

проведенні заходів для досягнення мети діяльності FAU, інформаційних заходів та 
заходів по залученню членів FAU:  

- представниками FAU,  
- спільно з промоутером або  
- спільно FAU та промоутером, на взаємоузгоджених умовах. 
 
11. Промоутер змагання під час проведення змагання забезпечує вільний 

доступ до всіх місць проведення заходів, включених до програми змагання, крім 
місць, доступ до яких осіб, що не є учасниками чи офіційними особами змагання, 
обмежений з міркувань безпеки, особам, які мають перепустки за формою, 
встановленою «Порядком забезпечення безпеки під час присутності представників 
FAU та почесних гостей FAU на змаганнях, включених у план заходів Автомобільної 
федерації України», в тому числі членам керівних та робочих органів FAU, КАС FAU 
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та Комітетів FAU, почесним гостям FAU та представникам органів влади та 
місцевого самоврядування (для забезпечення виконання їх владних повноважень).  

 
 
12. Всі обов’язкові написи, визначені уп.п. 4-8, крім п.5. щодо міжнародних 

змагань, цього Зобов’язання промоутера змагання, наводяться державною мовою 
та іншими мовами за рішенням промоутера змагання. 

 
13. Договором між FAU та промоутером Серії можуть бути передбачені 

додаткові вимоги до забезпечення присутності FAU та розподіл зобов’язань між 
промоутером Серії та промоутерами окремих змагань, включених у залік Серії. 

 
14. Використання зареєстрованої символіки FAU та Прапора FAU 

здійснюється за зразками, які розміщені на сайті FAU, або надаються Виконавчою 
дирекцією FAU за заявками Промоутера змагань. 

 
15. Порядок контролю та відповідальність за дотримання цих Зобов’язань 

промоутера змагань встановлюється договором про проведення змагання. 
 
16. Промоутер змагання забезпечує дотримання виключних прав FAU, 

встановлених Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та Договором між 
Мінмолодьспорту України та FAU, як Організатора офіційних міжнародних та 
всеукраїнських змагань з автомобільного спорту на території України, в тому числі: 

- право вимагати від членів FAU виконання умов договорів і контрактів, 
укладених зі спонсором, генеральним спонсором від імені FAU; 

- право на використання назви всіх спортивних заходів та їх символіки;  
- право на розміщення реклами в місцях та під час проведення спортивних 

заходів; 
- право визначення виробників, товари яких обов'язково використовуються 

учасниками під час проведення спортивних заходів, в тому числі технічного 
обладнання для дотримання вимог пасивної та активної безпеки;  

- право на висвітлення спортивних заходів шляхом трансляції зображення 
та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких 
технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або 
фотографування заходу. 

 


