ЗАТВЕРДЖЕНО
Дирекцією Автомобільної Федерації України
«19» травня 2015 року
ПОРЯДОК
РЕЄСТРАЦІЇ КОМАНД ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У АВТОМОБІЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ
1. Цей Порядок реєстрації команд які беруть участь у автомобільних змаганнях) (далі
Порядок розроблений на виконання п . 6.5. Положення про видачу ліцензій та (інших
спортивних документів Автомобільної Федерації України далі ФАУ ).
2. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні:
«Команда »: відносно постійна група учасників спортивної діяльності, яка складається
з одного або декількох володарів ліцензії водія та представника і яка бере участь у командних
заліках автомобільних змагань.
Команда має власника та назву яка відрізняється від назв інших команд.
Команда підлягає реєстрації згідно цього Порядку.
Для участі у змаганнях команда повинна отримати «командну ліцензію представника»,
яку видає ФАУ:
- міжнародну командну ліцензію представника («СТ») - для участі у міжнародних,
національних або клубних змаганнях;
- національну командну ліцензію представника («ПН») - для участі у національних або
клубних змаганнях;
- національну командну ліцензію представника школярів («П2») – для участі у
«змаганнях з картингу Відкриті Всеукраїнські змагання серед учнівської молоді»;
- клубну командну ліцензію представника («ПК») – для участі тільки у клубних
змаганнях.
«Назва команди »: слово або словосполучення , яке використовується для позначення
окремої команди.
Назва команди вноситься у «командну ліцензію представника», яка видається ФАУ.
Назва команди не повинна порушувати права власників зареєстрованих товарних знаків
та відповідати «Вимогам щодо написання найменування юридичної особи або її
відокремленого підрозділу», затвердженим Наказом Міністерства юстиції України 05.03.2012
№ 368/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 р. за № 367/20680. ,
«Власник команди»: Юридична або фізична особа за заявою якої команду
зареєстровано згідно цього Порядку і яка у відповідності до вимог регламентуючих
,документів ФАУ несе відповідальність за всі дії водіїв механіків та іншого персоналу команди
а також відповідальність за виконання всіх видів пеналізації застосованих до водіїв команди
помічників пасажирів і т.і.
«Свідоцтво про реєстрацію команди»: (далі Свідоцтво ) документ , що видається ФАУ
власнику команди зареєстрованої згідно п .3. цього Порядку та є підставою для отримання
«командної ліцензії представника » у порядку , встановленому ФАУ.
3. Реєстрація команд які планують брати участь у змаганнях на території України з
оформленням ліцензії «ПН» або у міжнародних змаганнях з отриманням ліцензій «СТ»
здійснюється Дирекцією ФАУ з виданням Свідоцтва про реєстрацію команди встановленого
зразка Додаток 2).
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4. Реєстрація команд які планують брати участь виключно у клубних змаганнях з
оформленням ліцензії категорії «ПК» та виключно у змаганнях з картингу «Відкриті
Всеукраїнські змагання серед учнівської молоді» з оформленням ліцензії «П2» може
здійснюватися відокремленим підрозділом ФАУ за місцезнаходженням команди або власника
команди.
5. Для реєстрації команди згідно п .3. власник або уповноважена ним особа подає у
Дирекцію ФАУ:
а) два примірники підписаного власником команди договору про співпрацю у галузі
автомобільного спорту за зразком що додається (Додаток 1);
б) письмове підтвердження права на використання слів назви команди (у випадку якщо
у назві команди використовується назва зареєстрованої товарної марки ), крім випадку коли
назва команди складається виключно з назви юридичної - особи власника команди;
в) доручення уповноваженої особи власника команди.
6. У випадку якщо юридична особа або фізична особа є власником декількох команд
укладається один договір передбачений п.5. а) та для кожної команди подаються документи,
передбачені п.п. 5 б), в), у випадку якщо хоча би одна команда підлягає реєстрації згідно п .3.
цього Порядку.
7. При відповідності поданих власником команди документів вимогам цього Порядку
Дирекція протягом 5 (п’яти робочих діб укладає договір від імені ФАУ та видає уповноваженій
особі власника команди Свідоцтво про реєстрацію команди (команд ).
8. Для реєстрації команди згідно п .4. власник або уповноважена ним особа подає до
відокремленого підрозділу ФАУ «Заяву на отримання клубної командної ліцензії
представника», встановленої форми завіреною печаткою власника команди .
9. Перевірка відповідності назви команд цьому Порядку здійснюється Дирекцією ФАУ та
ВП ФАУ за Реєстром ліцензій ФАУ та інформацією Дирекції ФАУ про видані Свідоцтва про
реєстрацію команд та ліцензій ФАУ.
10. Видача свідоцтва про реєстрацію команди (згідно п .3.) та командної ліцензій
представника (згідно п .4.) з назвою яка співпадає (складається з однакових слів) з назвою
іншої команди внесеної у Свідоцтво про реєстрацію команди або оформленої ліцензії згідно п
.4. цього порядку не допускається.
11. У випадку виявлення порушення прав на використання назв зареєстрованих
торгових марок під час встановлення назви команди, ФАУ вживатиме заходів, передбачених
чинним законодавством та Статутом ФАУ для припинення порушення законодавства в тому
числі шляхом накладання пеналізації, вилучення ліцензій та дискваліфікації винних осіб.
12. Для зміни назви команди власник команди подає до Дирекції ФАУ відповідну заяву
додаток до Договору з відповідними змінами та доповненнями передбаченими п.п. 5. б), в)
цього Порядку та оригінал Свідоцтва про реєстрацію команди. При відповідності поданих
документів Порядку Дирекція ФАУ протягом 5 ( п’яти робочих діб видає нове Свідоцтво про
реєстрацію команди.
13. ФАУ може передбачити необхідність надання доброчинного внеску власниками
команд.
Додаток 1
Додаток 2

Договір про співпрацю в галузі автомобільного спорту (зразок )
«Свідоцтво про реєстрацію команди» (зразок)
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