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КОМІСІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ  

АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ №02/15 ВІД 28.11.2015 РОКУ 
 

«ЩОДО ПОРЯДКУ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ п.п.12.8. та 12.9. «ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ВСІХ 
ЧЕМПІОНАТІВ, КУБКІВ, ТРОФЕЇВ (СЕРІЙ) УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЗМАГАНЬ З АВТОМОБІЛЬНОГО 

СПОРТУ В УКРАЇНІ» ПРИ ЗАТВЕРДЖЕННІ КАС ФАУ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРІЇ» 
 
З метою однакового застосування положень НСК ФАУ та керуючись ст. 19.5. НСК ФАУ Комісія 

автомобільного спорту ФАУ затвердила це роз’яснення, обов’язкове, у відповідності до НСК ФАУ, для 
використання під час проведення всіх змагань з автомобільного спорту на території України.  

 
1. п. 12.3. Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших змагань 

з автомобільного спорту в Україні» в редакції 24.01.2013 р (далі – Загальні вимоги) 
встановлюються схеми нарахування очок на змаганнях включених у залік Серії, які 
передбачають нарахування очок від 20 до 1 очок, або від 100 до 1 очок за зайняте місце у 
індивідуальному заліку. 

 
2. п. 11.2. Загального регламенту Чемпіонату України з ралі 2015 року передбачається:  

«На кожному змаганні водіям за виборені місця присвоюються очки за таблицями: 
в абсолютному заліку 

Місце  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Очки  50  40  30  25  21  18  16  14  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

в заліковому класі:  
Місце  1  2  3  4  5  6  7  8  

Очки  100  80  60  50  40  30  20  10  

…» 
 
3. Таким чином регламентуючими документами ФАУ передбачено нарахування очок 

виключно за виборені (зайняті) місця та непередбачено нарахування «0» очок. 
 
Враховуючи вищевикладене, при прийнятті, на виконання п. 12.7. Загальних вимог на 

підставі «Звітів про автомобільне змагання», рішення КАС ФАУ щодо затвердження результатів 
Серії та використанні вимог п.п. 12.8., 12.9. Загальних вимогi, КАС ФАУ виходить з того, що до 
необхідної мінімальної кількості фактів нарахування очок (чотири) для визнання Чемпіонату 
(Кубку) України таким, що відбувся, не враховуються випадки, коли жоден з водіїв, учасників 
змагання у індивідуальному заліку, за результатами змагання не посів (не виборов) місце по 
причині сходу, зняття або за будь-яких інших обставин, та на цій підставі очки йому (їм) в цій 
заліковій групі чи класі не нараховувались. 

i 12.8. Нагородження за підсумками Чемпіонату України проводиться за наступними правилами: 
- Чемпіонат вважається таким що не відбувся і нагородження не проводиться, якщо в заліковій групі чи класі учасникам, в залік 

Чемпіонату, очки нараховувалися менше чотирьох разів.  
… 
12.9. Нагородження за підсумками Кубку України проводиться за наступними правилами: 
- Кубок вважається таким що не відбувся і нагородження не проводиться, якщо в заліковій групі чи класі учасникам, в залік Кубку, 

очки нараховувалися менше чотирьох разів.  

 

                                                 




