ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісія Автомобільного Спорту
Автомобільної Федерації України
Протокол від 26.12.2015 р
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОРТИВНИХ СУДДІВ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це «Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту» (далі
Положення) є регламентуючим документом щодо автомобільного спорту та визначає
загальний порядок:
- організації навчання, присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій
спортивних суддів офіційним особам ФАУ, у тому числі для отримання ними ліцензій
офіційних осіб ФАУ;
- виконання вимог ст. 41 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Порядку
присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженого наказом
Міністерства молоді та спорту України від 16.07.2013 р. (№ 31);
- забезпечення відповідності кваліфікації офіційних осіб змагання вимогам,
встановленим розділом Х НСК ФАУ, ст. 11.5. НСК ФАУ та Правилам спортивних змагань з
автомобільного спорту;
- створення системи безперервного навчання та контролю за рівнем кваліфікації
офіційних осіб змагань, якістю виконання ними своїх обов’язків під час проведення
змагань;
- накопичення та передачі досвіду від офіційних осіб вищої кваліфікації до офіційних
осіб початківців.
- призначення, затвердження та забезпечення належного рівня матеріальнотехнічних умов здійснення офіційними особами своїх обов’язків при проведенні
автомобільних змагань на території України;
- оцінки виконання обов’язків офіційними особами, врахування при атестації
офіційних осіб, розробці рейтингів офіційних осіб та рекомендаціях щодо залучення
офіційних осіб ФАУ до забезпечення проведення змагань та заохочення офіційних осіб
ФАУ.
1.2. Положення є обов’язковим для виконання посадовими та службовими особами та
органами Автомобільної Федерації України, яким доручено здійснення підготовки,
присвоєння кваліфікаційних категорій офіційним особам ФАУ та оформлення видачі
ліцензій офіційним особам ФАУ, Організаторами змагань та офіційними особами ФАУ, під
час проведення автомобільних змагань на території України.
1.3. Суддівство змагань з автомобільного спорту здійснюється офіційними особами
ФАУ - спортивними суддями - фізичними особами, які пройшли спеціальну підготовку і
отримали відповідну кваліфікаційну категорію та уповноважені забезпечувати
дотримання правил спортивних змагань з автомобільного спорту, положень (регламентів)
змагань, а також забезпечувати достовірність зафіксованих результатів. (та попали в
список).
1.4. Обов’язки офіційних осіб змагань та спеціальні вимоги до здійснення ними своїх
обов’язків, під час проведення автомобільних змагань, встановлені НСК ФАУ та іншими
регламентуючими документами ФАУ щодо автомобільного спорту.
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1.5. Офіційні особи ФАУ можуть затверджуватись для виконання обов’язків офіційної
особи змагання, якщо вони є володарями ліцензії ФАУ категорії, яка відповідає
«Мінімальним кваліфікаційним категоріям офіційної особи змагання, необхідним для
обслуговування змагань з автомобільного спорту на території України» (дивись Додаток
1).
Перелік офіційних осіб ФАУ, які мають право виконувати обов’язки Спортивного
комісара, директора змагання, головного секретаря, технічного комісара та заступника
директора змагання з питань безпеки, під час проведення змагання, включеного у залік
Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії) України, щорічно затверджується КАС ФАУ за поданням
Комітету офіційних осіб ФАУ (далі Комітет) та відповідних Комітетів ФАУ.
1.6. Оформлення видачі ліцензій офіційної особи ФАУ у порядку, передбаченому
«Положенням про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної
Федерації України», здійснюється особі, яка має, чинне на дату оформлення видачі ліцензії,
свідоцтво про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та підтвердження
виконання «Нормативних вимог для підтвердження кваліфікаційної категорії офіційної
особи ФАУ» (дивись Додаток 2).
1.7. Умови матеріально-технічного забезпечення офіційних осіб, передбачені цим
Положенням розповсюджуються на Спостерігачів, призначених ФАУ, згідно ст. 11.2. НСК
ФАУ.
1.8. Виконання службових обов'язків офіційними особами з відривом від основної
роботи (діяльності) на час проведення змагання, передбачає оплату компенсації за рахунок
Організатора змагання у порядку, що встановлено цим Положенням.
2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ СПОРТВНИХ СУДДІВ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ
2.1. Офіційним особам ФАУ присвоюються наступні кваліфікаційні категорії:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту
(Національна категорія);
Національної категорії»
«Спортивний суддя з автомобільного спорту
(Перша категорія);
Першої категорії»
«Спортивний суддя з автомобільного спорту
(Друга категорія);
Другої категорії»
«Спортивний суддя з автомобільного спорту
(Третя категорія);
Третьої категорії»
«Спортивний суддя з автомобільного спорту
(категорія Асистент),
категорії асистент»
включаючи «Юний спортивний
суддя», особи від 14 років.
3. ОРГАНИ ФАУ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ
ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ
3.1. Присвоєння кваліфікаційних категорій офіційним особам здійснюють місцеві
атестаційні комісії ФАУ (МАК ФАУ) та Комітет офіційних осіб ФАУ.
3.2. Комітет офіційних осіб ФАУ та МАК ФАУ у своїй діяльності керуються НСК ФАУ,
цим Положенням та іншими регламентуючими документами ФАУ, щодо автомобільного
спорту.
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3.3. Комітет офіційних осіб ФАУ уповноважений присвоювати офіційним особам ФАУ
кваліфікаційні категорії «Національна категорія» та «Перша категорія».
3.4. МАК ФАУ – місцевий атестаційний орган ФАУ, який здійснює свою діяльність на
базі відокремленого підрозділу або партнерської організації ФАУ. МАК ФАУ
уповноважений проводити підготовку офіційних осіб та присвоювати офіційним особам
ФАУ кваліфікаційні категорії «Друга категорія», «Третя категорія» та «категорію
Асистент».
3.5. Рішення про утворення та затвердження персонального складу МАК ФАУ приймає
Комітет офіційних осіб ФАУ за клопотаннями відокремленого підрозділу або партнерської
організації ФАУ, на базі якої МАК ФАУ буде здійснювати свою діяльність.
У складі МАК ФАУ повинно бути не менше трьох осіб, які атестовані ФАУ для
проведення підготовки та присвоєння категорії офіційним особам ФАУ. При цьому,
щонайменше одна особа повинна мати кваліфікаційну категорію не нижче «Перша
категорія», а інші члени МАК ФАУ повинні мати кваліфікаційну категорію не нижче «Друга
категорія».
Участь Голови КАС ФАУ та Голови Комітету офіційних осіб ФАУ у складі МАК ФАУ не
допускається.
Для організації своєї діяльності МАК ФАУ зі свого складу обирає Голову, Заступника
Голови та Секретаря МАК ФАУ.
3.6. При неможливості виконання або систематичному невиконанні МАК ФАУ своїх
обов’язків, порушенні вимог цього Положення, інших регламентуючих документів ФАУ,
Комітет офіційних осіб ФАУ може своїм рішенням припинити діяльність або провести
зміни у персональному складі МАК ФАУ.
4. ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ
4.1. Присвоєння кваліфікаційних категорій офіційним особам ФАУ з видачею
свідоцтва встановленого зразка здійснюється послідовно від категорії «категорія
Асистент» до категорії «Національна категорія» на підставі виконання особами Критеріїв
присвоєння кваліфікаційної категорії офіційним особам ФАУ (дивись Додаток 3).
Виконавча дирекція ФАУ видає, за наявності, особам, якім присвоєно кваліфікаційна
категорія, посвідчення спортивного судді, за формою, встановленою Порядком присвоєння
кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженим наказом Міністерства
молоді та спорту України від 16.07.2013 р. (№ 31);
4.2. Рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії офіційній особі ФАУ
приймається на підставі особистої заяви, встановленої форми (дивись Додаток 4):
- МАК ФАУ, щодо осіб, які пройшли підготовку в якості офіційної особи ФАУ на базі
цієї МАК ФАУ та відповідають вимогам, передбаченим цим Положенням - кваліфікаційні
категорії: «категорія Асистент», «Друга категорія», «Третя категорія»;;
- Комітет офіційних осіб ФАУ, щодо членів ФАУ, які відповідають вимогам,
передбаченим цим Положенням - кваліфікаційні категорії: «Перша категорія»,
«Національна категорія» .
4.3. Рішення атестаційного органу про присвоєння кваліфікаційної категорії та
видачу відповідного свідоцтва приймаються на підставі поданих зацікавленою особою
документів.
Засідання атестаційного органу скликається його Головою. Для прийняття рішення
атестаційного органу необхідна присутність на його засіданні не менше 3 членів
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атестаційного органу.
Рішення атестаційного органу оформлюється протоколом, який підписується всіма
членами атестаційного органу, які присутні на засіданні. У протоколі обов’язково
вказуються підстави на яких прийнято рішення щодо присвоєння (відмови від
присвоєння) кваліфікаційної категорії.
Протокол МАК ФАУ скріплюється печаткою організації на базі якої утворено МАК
ФАУ, зберігається головою МАК ФАУ разом зі всіма документами, поданими особою як
підстава для присвоєння кваліфікаційної категорії.
Голова МАК ФАУ на вимогу КАС ФАУ або Комітету офіційних осіб ФАУ надає їм для
перевірки, протоколи та матеріали, що бралися до уваги при прийнятті рішень МАК ФАУ
та звітує про діяльність атестаційного органу.
Голова Комітету офіційних осіб ФАУ на вимогу КАС ФАУ надає їм для перевірки
протоколи та матеріали, що бралися до уваги при прийнятті рішень Комітету офіційних
осіб ФАУ та звітує про діяльність атестаційного органу.
4.4. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії офіційній особі ФАУ
оформлюється на бланку встановленої форми (дивись Додаток 5), який виготовляється
відповідним атестаційним органом. Термін чинності свідоцтва необмежений, крім
випадків, передбачених цим Положенням.
Свідоцтво є власністю Автомобільної Федерації України та може бути визнане не
чинним та вилучено рішенням Комітету офіційних осіб ФАУ при порушенні офіційною
особою ФАУ вимог Статуту, Національного Спортивного Кодексу та інших регламентуючих
документів Автомобільної Федерації України та у випадках, передбачених цим
Положенням.
5. ПІДГОТОВКА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ФАУ
5.1. До підготовки в якості офіційної особи ФАУ залучаються члени ФАУ, та всі
бажаючі особи, віком до 18 років.
Підготовка офіційних осіб здійснюється на основі програм, які затверджуються
Комітетом та складається з:
- самостійного вивчення особою регламентуючих документів ФАУ;
- вивчення регламентуючих документів на навчальних семінарах, які
організовуються Комітетом та МАК ФАУ, згідно п. 5.5. цього Положення.
5.2. Програми підготовки, які передбачають вивчення правил безпеки та підготовку
технічних комісарів та контролерів, у обов’язковому порядку узгоджуються відповідно з
Комітетом безпеки та медицини ФАУ та Технічним комітетом ФАУ.
5.3. Під час підготовки офіційних осіб використовуються виключно регламентуючі
документи, типові програми та методичні документи, дозволені рішенням відповідних
керівних та робочих органів ФАУ.
5.4. Самостійне вивчення особою регламентуючих документів ФАУ здійснюється під
керівництвом офіційної особи кваліфікаційної категорії не нижче «Другої категорії»,
призначеної МАК ФАУ.
5.5. З метою навчання офіційних осіб Комітетом та МАК ФАУ проводиться:
а) початкове вивчення регламентуючих документів ФАУ та обов’язків офіційної особи
визначеної спеціалізації (семінар по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної
категорії «категорія Асистент») – проводиться МАК ФАУ;
б) семінар для підготовки офіційних осіб універсальної спеціалізації – (семінар по
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програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії «Друга категорія»,«Третя
категорія») – проводиться МАК ФАУ
в) семінар підвищення кваліфікації та спеціалізації офіційних осіб по напрямкам
«Спортивний комісар/Директор змагання», «Головний секретар», «Технічний комісар»
(семінар по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії «Перша
категорія» та «Національна категорія») – проводиться Комітетом офіційних осіб ФАУ та
Комітетами ФАУ (Робочими групами КАС ФАУ) за погодженням з Комітетом офіційних осіб
ФАУ.
5.6. Всі семінари, які проводяться МАК ФАУ з метою присвоєння кваліфікаційних
категорій офіційним особам ФАУ та Комітетами ФАУ (робочими групами КАС ФАУ) з метою
підвищення кваліфікації та спеціалізації офіційних осіб, крім семінарів, які проподяться
Комітетом офіційних осіб ФАУ, підлягають обов’язковій реєстрації у Комітеті офіційних
осіб ФАУ на підставі заяви (дивись Додаток 6). Яка повинна надійти до Комітету офіційних
осіб ФАУ не пізніше ніж за 7 (сім) діб до дня проведення. За результатами проведення
семінару до Комітету офіційних осіб ФАУ подається звіт встановленої форми (дивись
Додаток 7), який повинен надійти не пізніше ніж на 5 (п’яту) добу після завершення
семінару.
Реєстрація семінару здійснюється при відповідності програми семінару вимогам ФАУ
та наявності у складі лекторів особи, призначеної Комітетом офіційних осіб ФАУ (крім
семінарів для підготовки офіційних осіб «категорії Асистент» та «Третя категорія»).
Порядок реєстрації семінарів та звітності про проведені семінари встановлюється
Комітетом офіційних осіб ФАУ.
Участь (проведення) семінарів та результати тестувань (іспитів), отримані під час не
зареєстрованих у Комітеті офіційних осіб ФАУ семінарів, не враховуються при присвоєнні
та підтверджені кваліфікаційної категорії офіційних осіб та визначені напрямку діяльності
офіційної особи.
З метою забезпечення можливості бажаючим членам ФАУ взяти участь у семінарі,
Виконавча дирекція ФАУ за поданням Комітету офіційних осіб ФАУ веде реєстр заяв на
проведення семінарів на сайті ФАУ.
5.7. Семінари для офіційних осіб проводяться за програмами та графіками,
затвердженими МАК ФАУ та Комітетом офіційних осіб ФАУ, як правило з залученням
організаційних внесків учасників.
Розмір організаційного внеску, необхідного для участі особи у семінарі,
встановлюється організатором семінару та не повинен бути більше подвоєного
мінімального членського внеску у ФАУ.
6. УМОВИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ФАУ
6.1. При отримані ліцензії офіційної особи ФАУ на поточний рік офіційна особа
повинна надати письмове підтвердження виконання «Нормативних вимог для
підтвердження кваліфікаційного категорії офіційним особам ФАУ» (дивись Додаток 2).
6.2. Письмове підтвердження позитивної оцінки здійснення обов’язків офіційної
особи ФАУ під час проведення змагань видається за запитом зацікавленої особи
Виконавчою дирекцією ФАУ та/або Комітетом, на підставі інформації, яка міститься у
«Звіті про автомобільне змагання».
6.3. Присвоєння кваліфікаційної категорії з пониженням на одну кваліфікаційну
категорію, від попередньо присвоєної цим особам, з вилученням попереднього свідоцтва,
здійснюється офіційним особам ФАУ які:
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- мали перерву в виконанні обов’язків офіційної особи змагання та не мають
можливості надати підтвердження передбачене п.6.1. цього Положення, або
- протягом 12 місяців, що передують дню подання заяви, на отримання ліцензії, мають
незадовільну оцінку якості виконання своїх обов’язків, визначення яких здійснюється у
порядку, встановленому цим Положенням, або
- щодо яких закінчено дію тимчасової дискваліфікації або скасовано дискваліфікацію.
6.4. Особі, щодо якої діє дискваліфікація або тимчасова дискваліфікація, або яка,
згідно «Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної
Федерації України», не має права на отримання ліцензії офіційної особи ФАУ,
підтвердження кваліфікації не проводиться.
6.5. Кожен випадок отримання оцінки «незадовільно» або оцінки «задовільно» два і
більше разів на протязі року, буде розглядатися Комітетом.
7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ЗМАГАННЯ
7.1. Будь-яке автомобільне змагання, що організується на території України, може
проходити тільки у присутності офіційних осіб ФАУ. При проведенні будь-якого змагання
Організатор повинен забезпечити присутність і створити умови для нормального
виконання службових обов'язків щонайменше таким офіційним особам:
- трьом Спортивним Комісарам,
- Директору Змагання,
- одному чи декільком хронометристам (у випадку змагання, де повністю або
частково вирішальним є час).
7.2. Організатор змагання залучає для забезпечення проведення змагання офіційних
осіб ФАУ, включених до «Реєстру власників ліцензій ФАУ», у кількості та кваліфікації, що
відповідає вимогам ФАУ.
7.3. Для змагань, включених у залік Чемпіонату (Кубку) України (далі Чемпіонат
України):
а) Колегія Спортивних Комісарів складається з 3 або 5 офіційних осіб ФАУ
кваліфікації, встановленої Стандартним Регламентом змагання, включеного у залік
відповідного Чемпіонату України, з переліку, затвердженого КАС ФАУ;
б) Голова Колегії Спортивних Комісарів та один з Спортивних Комісарів змагання
Чемпіонату України, призначається відповідним дисциплінарним комітетом КАС ФАУ;
д) В разі неможливості прибуття Голови Колегії Спортивних Комісарів Організатор
самостійно приймає рішення про доповнення складу Колегії. В такому разі Голова Колегії
обирається членами Колегії.
є) Директор змагання та головний секретар змагання призначається Організатором з
переліку, затвердженого КАС ФАУ;
ж) Технічний комісар змагання призначається відповідним дисциплінарним
комітетом КАС ФАУ, з переліку, затвердженого КАС ФАУ;
з) Начальник безпеки змагання (відповідний заступник директора змагання)
призначається Організатором, з переліку, затвердженого КАС ФАУ.
7.4. Для змагань, що не включено до заліку Чемпіонату України Голова Колегії
обирається членами Колегії на першому засіданні.
7.5. Жодна офіційна особа ФАУ не може брати участь у забезпеченні проведення
змагання, якщо вона не затверджена ФАУ.
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ФАУ затверджує склад офіційних осіб змагання:
- офіційних осіб, включених у Додатковий Регламент змагання – на підставі перевірки
наявності цих офіційних осіб:
у «Переліку офіційних осіб ФАУ, допущених до забезпечення змагань Чемпіонатів
(Кубків) України», затвердженого КАС ФАУ (для змагань Чемпіонатів, Кубків (Серій)
України),
у Реєстрі ліцензій ФАУ, (для інших змагань);
- інших офіційних осіб: на підставі перевірки наявності ліцензій офіційної особи
відповідної категорії (Складом Колегії спортивних комісарів безпосередньо перед
початком змагання).
7.6. Офіційні особи, що беруть участь у забезпеченні проведення змагань, не повинні
мати ніякого зв'язку з комерційними чи промисловими підприємствами і організаціями,
які могли б прямо чи опосередковано отримувати вигоду від результатів змагань.
8. ОБОВ’ЯЗКИ ОФІЦІЙНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
Офіційна особа ФАУ, що затверджена для виконання обов’язків офіційної особи
змагання зобов’язана (далі офіційна особа):
8.1. З’явитись у розпорядження Організатора змагання (далі Організатора) для
виконання обов’язків офіційної особи у встановлені Організатором час і місце та під час
виконання обов’язків виконувати вказівки Організатора, в межах передбачених вимогами
чинного законодавства, НСК ФАУ та іншими регламентуючими документами ФАУ щодо
автомобільного спорту;
8.2. Мати при собі та пред’являти на вимогу Організатора та відповідних офіційних
осіб власну ліцензію офіційної особи ФАУ.
8.3. Якісно і своєчасно виконувати обов’язки офіційної особи у відповідності до
посадових обов’язків встановлених ст.ст. 11.8…11.16 НСК ФАУ.
8.4. Нести повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, надані
Організатором для виконанні обов’язків.
8.5. Дотримуватися правил розпорядку роботи, встановленого Програмою змагання
та розпорядженнями Організатора (крім Спортивних Комісарів змагання, які керуються
планом роботи, затвердженим КСК), а також виконувати правила техніки безпеки та
виробничої санітарії.
8.6. Відшкодовувати матеріальні збитки, заподіяні Організатору внаслідок
невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків, в порядку, передбаченому
чинним законодавством.
8.7. Під час виконання обов’язків не виконувати будь-яких інших обов'язків, відмінні
від тих, які приписані ст.ст. 11.8…11.16 НСК ФАУ.
8.8. Використовувати при виконанні своїх обов’язків під час проведення змагання
виключно екіпіровку та обладнання надане або узгоджене з Організатором (крім
Спортивних Комісарів змагання та офіційних осіб, призначених ФАУ).
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8.9. Не розголошувати без дозволу Організатора конфіденційну або будь-яку іншу
інформацію, можливість доступу до якої офіційній особі було надано при виконанні своїх
обов’язків, крім випадків прямо передбачених регламентуючими документами ФАУ.
8.10. Сприяти персоналу Організатора змагання у його найкращому проведенні.
9. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ЗМАГАНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
Організатор при проведенні змагання:
9.1. Забезпечує всім офіційним особам організаційні та матеріально-технічні умови
для якісного виконання покладених на них обов’язків, включаючи умови охорони праці.
9.2. Здійснює компенсаційні виплати офіційним особам у розмірі та у формі, що
встановлюється угодою між Організатором та офіційною особою, але не менше рівня,
встановленого «Мінімальними розмірами компенсаційних виплат офіційним особам
змагань», (дивись Додаток 8).
9.3. Компенсує, на підставі поданих офіційною особою документів, витрати на проїзд
від місця постійного проживання до місця проведення змагання та у зворотному напрямку
та витрати на проживання під час проведення змагання в межах витрат встановлених
чинним в Україні законодавством.
9.4. Забезпечує, за свій рахунок, офіційних осіб гарячим харчуванням не менше одного
разу на добу під час проведення змагання, або виплачує компенсацію, у розмірі не нижче
добових, встановлених чинним в Україні законодавством.
9.5. Забезпечує, за свій рахунок, офіційних осіб транспортом для проїзду від місця
тимчасового проживання під час проведення змагання до місця фактичного здійснення
обов’язків та у зворотному напрямку під час проведення змагання.
9.6. За згодою сторін компенсує офіційній особі витрати на використання власного
транспорту, майна, витрат на проживання і т.п.
9.7. Якщо угодою між Організатором та офіційною особою не передбачене інше,
Організатор зобов’язаний здійснити виплату компенсаційних виплат офіційній особі
наступним чином:
а. Не пізніше 5 годин з моменту прибуття у розпорядження Організатора офіційній
особі виплачується аванс у розмірі не меншому ніж розмір добових за одну добу;
б. Не пізніше 6 годин після закінчення змагання (згідно програми змагань)
Організатор здійснює повний розрахунок з офіційною особою, в тому числі з видачею
відповідних документів, передбачених чинним в Україні законодавством.
10. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ
ЗМАГАННЯ
10.1. Виконання обов’язків, передбачених ст.ст. 11.8…11.16 НСК ФАУ, кожною
офіційною особою, яка була затверджена ФАУ для забезпечення проведення змагання,
оцінюється за наступною шкалою: «добре», «задовільно», «незадовільно».
10.2. Оцінка виконання офіційною особою своїх обов’язків під час змагання фіксується
у Додатку 5 до Звіту про автомобільне змагання, затвердженої форми (дивись Додаток 9).
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10.3. Директор змагання оцінює виконання обов’язків всіма офіційними особами
змагання (крім Директора змагання, Спортивних Комісарів, секретаря Колегій спортивних
комісарів, Головного Секретаря, Технічного Комісара змагання та офіційних осіб
призначених безпосередньо ФАУ) та вносить відповідний запис у Додаток 5 до Звіту про
автомобільне змагання.
10.4. Голова Колегії спортивних комісарів, після консультації зі спортивними
комісарами, оцінює виконання обов’язків Директором змагання, секретарем КСК,
Головним Секретарем, Технічним Комісаром змагання, інших офіційних осіб, призначених
безпосередньо ФАУ, та вносить відповідний запис у Додаток 5 до Звіту про автомобільне
змагання.
10.5. З метою забезпечення виконання обов’язків, передбачених цим Положенням,
Виконавча дирекція ФАУ у тижневий термін з дня отримання направляє копію Додатка 5
до Звіту про автомобільне змагання у Комітет офіційних осіб ФАУ (далі Комітет) для
прийняття рішень щодо оцінки якості виконання обов’язків Спортивними комісарами,
аналізу та використання по призначенню.
10.6. Відсутність у ФАУ Звіту про автомобільне змагання, яке відбулось, або
відсутність визначених оцінок офіційним особам (Додаток 5 до Звіту про автомобільне
змагання), тягне за собою введення штрафних санкцій стосовно Організатора змагання.
Вид та розмір штрафних санкцій визначається КАС ФАУ.
11. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ СПОРТИВНИМИ КОМІСАРАМИ
ЗМАГАННЯ
11.1. Враховуючи необхідність постійної практики для підтримання належної
кваліфікації офіційної особи встановлюється наступна рекомендована кількість змагань,
під час яких офіційна особа виконує обов’язки Спортивного Комісару (протягом одного
календарного року):
- мінімальна рекомендована кількість змагань:
3 (три);
- максимальна рекомендована кількість змагань:
6 (шість).
11.2. Оцінка якості виконання обов’язків Спортивними комісарами здійснюється
Комітетом на підставі документів та інформації, наданої Виконавчою дирекцією ФАУ за
наступними критеріями:
А) дотримання терміну подання та комплектності Звіту про автомобільне загнання;
Б) відповідність результатів змагань вміщених у Звіт про автомобільне змагання
(відсутність помилок, у тому числі арифметичних);
В) результати розгляду поданих апеляцій на рішення Спортивних комісарів
(обґрунтованість апеляцій);
Г) результати розгляду скарг, зауважень, подань щодо дотримання особою вимог
Статуту та НСК ФАУ, щодо яких прийнято рішення керівними органами ФАУ про
накладання покарання (пеналізацію);
Д) належні дії та рішення Спортивних комісарів, прийняті при виникненні
непередбачуваних обставин.
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11.3. За виконання кожного критерію, встановленого п. а., б., в., г., д. нараховується 1
бал. (загальна кількість балів за кожне змагання від 0 до 5);
11.4. Для врахування рівня складності умов виконання обов’язків, бали, отримані у
відповідності до п.11.3. за окремі змагання множаться на відповідний коефіцієнт, згідно
таблиці:
Статус змагання
Посада
Чемпіонат, Кубок
Національне 1
інше
України, міжнародне
Голова КСК
2,00
1,50
1,25
Спортивний комісар
1,50
1,25
1,00
11.5. Вмотивоване рішення Комітету щодо оцінки якості виконання обов’язків
Спортивними комісарами змагань, включених у ПАЗ ФАУ подається КАС ФАУ не пізніше 30
листопада поточного року.
12. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ІНШИМИ ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ
ЗМАГАННЯ
12.1. Оцінка якості виконання обов’язків інших офіційних осіб змагання здійснюється
в порядку, встановленому п.п. 10.3., 10.4. цього Положення за наступними критеріями:
12.1.1. Напрямок діяльності: «Директор змагання»
Критерії оцінки:
а) Дотримання програми та регламенту змагання, крім випадків виникнення форс
мажорних обставин, визнаних КСК;
б) Надання повної та достовірної інформації, необхідної для затвердження
результатів змагання;
в) Відсутність обґрунтованих протестів або апеляцій;
12.1.2. Напрямок діяльності: «Головний секретар»
Критерії оцінки:
а) Оцінка Директором змагання виконання обов’язків офіційною особою;
б) Відповідність документів змагання формам, затвердженим ФАУ;
в) Дотримання програми змагання щодо часу та процедури проведення
адміністративної перевірки;
12.1.3. Напрямок діяльності: «Технічний Комісар»
Критерії оцінки:
а) Оцінка Директором змагання виконання обов’язків офіційною особою;
б) Відсутність задоволених протестів на технічний стан автомобілів;
в) Вчасне і повне подання всієї інформації, передбаченої «Рекомендаціями по
організації роботи технічних комісарів»;
г) Дотримання програми змагання щодо часу та процедури проведення
передстартового контролю та перевірки після фінішу, відповідність документів вимогам
ФАУ;
12.1.4. Критерії оцінки якості виконання обов’язків іншими офіційними особами крім
вказаних у п.п.12.1.1…12.1.3. визначається особами, встановленими п.п. 10.3., 10.4. цього
Положення.
1

В тому числі змагання, включене у залік національної Серії або Серії ФАУ.
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12.1.5. Оцінки за критеріями, встановленими п.п. 12.1.1…12.1.3. здійснюється з
використанням таблиці, вміщеної до Додатку 5 до Звіту про автомобільне змагання. За
виконання кожного критерію, встановленого п. а., б., в., г. нараховується 1 бал. (загальна
кількість балів від 0 до 4);
12.2. У випадку отримання за таблицею менше 3 балів – оцінка «Незадовільно», при
отриманні 3 балів – оцінка «Задовільно», при отриманні 4 балів – оцінка «Добре».
Вказані оцінки вносяться у Додаток 5 до Звіту про автомобільне змагання Головою
КСК.
13. РЕЙТИНГИ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ
13.1. Комітет офіційних осіб ФАУ щорічно встановлює рейтинги офіційних осіб ФАУ у
різних номінаціях. Порядок встановлення рейтингів визначається окремим Положенням,
яке розробляє Комітет та затверджує КАС ФАУ.
13.2. КАС ФАУ, на підставі подання Комітету офіційних осіб ФАУ, щорічно
затверджуює Таблиці наступних Рейтингів офіційних осіб ФАУ:
Рейтинг Спортивних Комісарів Автомобільної Федерації України;
Рейтинг Директорів змагань Автомобільної Федерації України;
Рейтинг Головних Секретарів змагання Автомобільної Федерації України;
Рейтинг Технічних Комісарів Автомобільної Федерації України.
13.3. На підставі таблиці рейтингу офіційних осіб щорічно відзначаються кращі
офіційні особи по наступним номінаціям:
«Кращий Спортивний Комісар автомобільного змагання року»
«Кращий Директор автомобільного змагання року»
«Кращий Головний Секретар автомобільного змагання року»
«Кращий Технічний Комісар автомобільного змагання року»
13.4. КАС ФАУ та Комітети ФАУ враховують затверджений рейтинг офіційних осіб при
визначенні переліку офіційних осіб, які допускаються до виконання обов’язків
Спортивного Комісара, Директора змагання, Головного Секретаря та Технічного Комісару
змагань, включених у Чемпіонати та Кубки України наступного спортивного сезону.
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Облік діяльності офіційних осіб та якості здійснення ними своїх обов’язків
здійснюється:
а) Офіційних осіб кваліфікаційної категорії «Національна категорія» та «Перша
категорія» – Комітетом;
б) Офіційних осіб кваліфікаційної категорії «категорія Асистент», «Третя категорія»
та «Друга категорія» - МАК ФАУ рішенням якого присвоєно кваліфікаційну категорію
офіційної особи;
14.2. Конфіденційність відносин між Організатором змагання та офіційною особою не
може поширюватись на умови, врегульовані чинним в Україні законодавством, щодо
державних органів, які здійснюють контроль за його дотриманням, а також щодо органів
ФАУ, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням вимог НСК ФАУ.
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14.3. Умови участі офіційних осіб (крім Спортивних Комісарів та Спостерігачів ФАУ) у
підготовці проведення змагання та інших роботах, що не передбачені ст.ст. 11.8…11.16 НСК
ФАУ, встановлюються окремими договорами, що укладаються між Організатором та
офіційною особою.
14.4. З метою заохочення офіційних осіб КАС ФАУ за поданням Комітету можуть
встановлюватись почесні суддівські звання, відзнаки, порядок нагородження ними та
форми відповідних посвідчень.
14.5. Комітет затверджує типовий договір для встановлення відносин між
Організатором та офіційною особою змагання.
14.6. При виявлені порушення цього Положення при видачі свідоцтва або присвоєнні
кваліфікаційної категорії або виявлені грубих порушень офіційною особою вимог НСК ФАУ
або «Правил чесної гри» та у випадках накладання дискваліфікації, Комітет може прийняти
рішення про визнання не чинним та вилучення свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної
категорії винної особи.
14.7. Інформація про визнання не чинним та вилучення свідоцтва про присвоєння
кваліфікаційної категорії офіційній особі ФАУ направляється до КАС ФАУ та Виконавчої
дирекції ФАУ для забезпечення виконання.
14.8. Контроль за діяльністю атестаційних органів ФАУ та виконання вимог цього
Положення здійснюється Комітетом та КАС ФАУ в межах повноважень, наданих цим
Положенням, регламентуючими документами ФАУ та у відповідності до рішень КАС ФАУ.
14.9. Рішення щодо порядку застосування цього положення приймаються Комітетом
на підставі повноважень, передбачених «Положенням про комітети що працюють в рамках
Комісії автомобільного спорту Автомобільної Федерації України» та встановленими
іншими рішеннями КАС ФАУ.
осіб.

14.10. Комітет може прийняти рішення стосовно позачергової атестації офіційних
Додатки:
1. Мінімальні кваліфікаційні категорії офіційної особи змагання, необхідні для
обслуговування змагань з автомобільного спорту на території України»
2. Нормативні вимоги для підтвердження кваліфікаційної категорії офіційної особи
ФАУ.
3. Критерії присвоєння кваліфікаційної категорії офіційним особам ФАУ.
4. Форма заяви щодо присвоєння кваліфікаційної категорії офіційній особі ФАУ
5. Форма «Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії офіційній особі ФАУ»,
6. Форма заяви про реєстрацію семінару МАК ФАУ.
7. Форма звіту про проведення семінару МАК ФАУ.
8. Мінімальні розміри компенсаційних виплат офіційним особам змагання.
9. Форма «Додаток 5 до Звіту про автомобільне змагання».
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Додаток 1 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту
МІНІМАЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ
ОФІЦІЙНОЇ ОСОБИ ЗМАГАННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗМАГАНЬ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 1
Мінімальні кваліфікаційні категорії
офіційної особи змагання
Чемпіонати
Національні
Кубки,
змагання,
Трофеї
Клубні
крім
(Серії)
змагання
включених у
України,
перший ранг2
Міжнародні
Ранги змагань
Перший
Другий
Третій

Група обов’язків офіційної особи

А Спостерігач ФАУ
Б Технічний делегат ФАУ
1
В Інспектор ФАУ

Перша
категорія

Перша
Категорія

Друга
категорія

Перша
категорія

Друга
Категорія

Третя
категорія

Друга
категорія

Третя
Категорія

категорія
Асистент

Третя
категорія

категорія
Асистент

категорія
Асистент

Г Делегат Безпеки ФАУ
А Директор змагання
2
Б Спортивний Комісар

3

Заступники директора змагання, у тому числі
А Начальник безпеки змагань, Начальник
дистанції
Технічний Комісар, Головний Секретар
Б
змагання, Секретар КСК
В Головний хронометрист змагання
Г Суддя старту/ фінішу (кільце, крос)
Д Начальник безпеки СД (ралі)
А Технічний контролер
Б

Суддя змагання,
Офіцер по зв’язкам з учасниками

4 В Хронометрист (хронометрист посту)
Г Суддя (секретар) посту
Д

інші офіційні особи, у тому числі асистент
офіційної особи

категорія Асистент

1 Вимоги до офіційних осіб міжнародних змагань та змагань, до участі у яких допускаються спортсмени інших

країн, встановлюються згідно вимог Міжнародної автомобільної федерації (ФІА)
2 В тому числі Серії всеукраїнських змагань та Чемпіонати, Кубки, Трофеї (Серії) ФАУ.
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Додаток 2 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ
ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ
ОФІЦІЙНОЇ ОСОБИ ФАУ
Кваліфікаційна
категорія
Норматив підтвердження
офіційної особи
кваліфікаційної категорії офіційним особам ФАУ
ФАУ
Протягом 12 місяців, що передує даті подання заявки на оформлення ліцензії офіційної особи
Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у двох змаганнях на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної категорії
«Перша категорія».
Участь у складі Апеляційного Суду ФАУ при розгляді одної апеляційної справи
Національна
враховується в якості позитивної оцінки при здійсненні обов’язків офіційної особи на
категорія
одному відповідному змаганні.
Участь у проведенні одного семінару для офіційних осіб не нижче другої категорії
(особисто проведено не менше однієї години занять) враховується в якості позитивної
оцінки при здійсненні обов’язків офіційної особи на одному відповідному змаганні.

Перша
категорія

Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у двох змаганнях, на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної категорії
«Перша категорія».
Участь у складі Апеляційного Суду ФАУ при розгляді одної апеляційної справи
враховується в якості позитивної оцінки при здійсненні обов’язків офіційної особи на
одному відповідному змаганні.
Участь у проведенні одного семінару для офіційних осіб не нижче третьої категорії
(особисто проведено не менше однієї години занять) враховується в якості позитивної
оцінки при здійсненні обов’язків офіційної особи на одному відповідному змаганні.

Друга
категорія

Отримати позитивну оцінку за здійснення обов’язків офіційної особи не менше чим
у двох змаганнях включених у ПАЗ, на посадах, що вимагають мінімальної
кваліфікаційної категорії «Друга категорія».

Третя
категорія

Отримати позитивну оцінку за здійснення обов’язків офіційної особи не менше чим
у двох змаганнях включених у ПАЗ, на посадах, що вимагають мінімальної
кваліфікаційної категорії «Третя категорія».

категорія
Асистент

Отримати позитивну оцінку за здійснення обов’язків офіційної особи не менше чим
у двох змаганнях включених у ПАЗ, на посадах, що вимагають мінімальної
кваліфікаційної категорії «категорія Асистент».
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Додаток 3 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту
КРИТЕРІЇ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ
ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ ФАУ
Кваліфікаційна
категорія

Національна
категорія

Перша
категорія

Друга
категорія

Вимоги до претендентів
на присвоєння кваліфікаційної категорії
Мати чинне свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Перша
категорія»;
Протягом не менше 3 років після присвоєння кваліфікаційної категорії «Перша
категорія»:
1. Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у дванадцяти змаганнях, на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної
категорії «Перша категорія».
2. Особисто провести не менше 12 годин занять під час зареєстрованих у Комітеті
офіційних осіб ФАУ семінарів підвищення кваліфікації та спеціалізації офіційних осіб
по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії «Друга категорія»,
«Третя категорія» або «категорія Асистент».
3. Взяти участь не менше чим у двох семінарах підвищення кваліфікації та
спеціалізації офіційних осіб та підготовки по програмі підготовки офіційних осіб
кваліфікаційної категорії «Перша категорія» та «Національна категорія» (особисто
провести не менше двох годин занять).
4. Здати іспит у формі тестування, яке проводить Комітет офіційних осіб ФАУ за
програмою, що затверджує Комітет за темами: НСК ФАУ, Правила Чесної Гри ФАУ,
Регламент Апеляційного Суду ФАУ, Організація роботи КСК змагання.
Мати чинне свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Друга
категорія»;
Протягом не менше 3 років після присвоєння кваліфікаційної категорії «Друга
категорія»:
1. Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у дев’яти змаганнях, на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної
категорії «Друга категорія».
2. Особисто провести не менше 8 годин занять під час зареєстрованих у Комітеті
офіційних осіб ФАУ семінарів по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної
категорії «Друга категорія», «Третя категорія» або «категорія Асистент».
3. Взяти участь не менше ніж у двох семінарах підвищення кваліфікації та
спеціалізації офіційних осіб по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної
категорії «Перша категорія» та «Національна категорія» (особисто провести не
менше двох годин занять).
4. Здати іспит у формі тестування, яке проводить Комітет офіційних осіб ФАУ за
програмою, що затверджує Комітет за темами: НСК ФАУ, Правила Чесної Гри ФАУ,
Регламент Апеляційного Суду ФАУ, Організація роботи КСК змагання.
Мати чинне свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Третя
категорія»;
Протягом не менше 12 місяців після присвоєння кваліфікаційної категорії «Третя
категорія»;
1. Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у шести змаганнях на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної
категорії «Третя категорія»;
2. Взяти участь не менше ніж у одному зареєстрованому у Комітеті офіційних
осіб ФАУ семінарі по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії
«Друга категорія» та здати іспит комісії МАК ФАУ за результатами семінару.
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Третя
категорія

категорія
Асистент

Мати чинне свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «категорія
Асистент»;
Протягом не менше 12 місяців після присвоєння кваліфікаційної категорії
«категорія Асистент»:
1. Отримати позитивну оцінку при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше
чим у трьох змаганнях на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної категорії
«категорія Асистент»;
2. Взяти участь не менше ніж у одному зареєстрованому у Комітеті офіційних
осіб ФАУ семінарі по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії
«Третя категорія» та здати іспит комісії МАК ФАУ за результатами семінару.
1. Отримати рекомендацію за результатами підготовки за персональним планом під
керуванням та офіційної особи кваліфікаційної категорії не нижче «Другої категорії»
на базі МАК ФАУ (в тому числі безпосередньо перед змаганням);
або
Взяти участь не менше ніж у одному зареєстрованому у Комітеті офіційних осіб
ФАУ семінарі по програмі підготовки офіційних осіб кваліфікаційного категорії
«категорія Асистент» визначеної спеціалізації.
2. Здати іспит комісії МАК ФАУ, на базі якого проводилась індивідуальна підготовка
або семінар.
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Додаток 4.1 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У Місцеву Атестаційну Комісію
Автомобільної Федерації України
при____________________________
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Членська картка №

ЗАЯВА
Прошу присвоїти мені кваліфікаційну категорію
«Спортивний суддя з автомобільного спорту категорії Асистент».
Подаю підтвердження виконання вимог, встановлених п. 4.1. та додатком 3 до
«Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту «:
1. Участь у семінарах підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації України за
програмою кваліфікаційної категорії «Категорія Асистент»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Відмітка МАК
Дата
спеціалізація
ФАУ
або

Проходження індивідуальної підготовки за персональним планом:
Прізвище, ім'я та номер кваліфікаційного свідоцтва
Дата
керівника підготовки

Підпис
керівника

Результати іспиту в МАК ФАУ на базі якої проводилася підготовка:
Результати
Дата
Назва МАК ФАУ
іспиту
Подані відомості відповідають дійсності ______________________ (___________________)
Підпис заявника

Прізвище та ініціали заявника

«____» ________________ 201_ року
Рішенням МАК ФАУ при ___________________________ присвоєно кваліфікаційну категорію:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту категорії Асистент».
Видано Свідоцтво № ________________ (Протокол № __________ від «___» _________ 201_ р.)
Секретар атестаційної комісії _________________________ (___________________)
МП,

Підпис

Прізвище та ініціали

Свідоцтво № _________________ отримав ___________________ (_____________________)
Підпис заявника
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Прізвище та ініціали заявника

Додаток 4.2 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У Місцеву Атестаційну Комісію
Автомобільної Федерації України
при____________________________
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Членська картка №

ЗАЯВА
Прошу присвоїти мені кваліфікаційну категорію
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Третьої категорії».
Подаю підтвердження виконання вимог, встановлених п. 4.1. та додатком 3 до
«Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту «:
1. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Категорія Асистент»
Реєстраційний номер ______________________ , видано «___» _____________ 201_ року.
2. Позитивна оцінка при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше чим у трьох
змаганнях включених у ПАЗ на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної
категорії «категорія Асистент»:
Дата змагання
Назва змагання
Посада

3. Участь у семінарах підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації України за
програмою кваліфікаційної категорії «Третя категорія»:
Назва та місце проведення семінару.
Відмітка МАК
Дата
Визначена спеціалізація
ФАУ
Результати іспиту в МАК ФАУ на базі якої проводилася підготовка:
Результати
Дата
Назва МАК ФАУ
іспиту
Подані відомості відповідають дійсності _____________________ (____________________________)
Підпис заявника

Прізвище та ініціали заявника

«____» ________________ 201_ року
Рішенням МАК ФАУ при ___________________________ присвоєно кваліфікаційну категорію:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Третьої категорії».
Видано Свідоцтво № ________________ (Протокол № __________ від «___» _________ 201_ р.)
Секретар атестаційної комісії ______________________ (________________________)
МП

Підпис

Прізвище та ініціали

Свідоцтво № _________________ отримав ____________________ (_____________________)
Підпис заявника
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Прізвище та ініціали заявника

Додаток 4.3 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У Місцеву Атестаційну Комісію
Автомобільної Федерації України
при____________________________
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Членська картка №

ЗАЯВА
Прошу присвоїти мені кваліфікаційну категорію
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Другої категорії».
Подаю підтвердження виконання вимог, встановлених п. 4.1. та додатком 3 до
«Положення про спортивних суддів з автомобільного спорту «:
1. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Третя категорія»
Реєстраційний номер ______________________ , видано «___» _____________ 201_ року.
2. Позитивна оцінка при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше чим у шести
змаганнях включених у ПАЗ на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної
категорії «Третя категорія»:
Дата змагання
Назва змагання
Посада

3. Участь у семінарах підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації України за
програмою кваліфікаційної категорії «Друга категорія»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Відмітка МАК
Дата
спеціалізація
ФАУ
Результати іспиту в МАК ФАУ на базі якої проводилася підготовка:
Дата
Назва МАК ФАУ
Результати іспиту
Подані відомості відповідають дійсності _____________________ (_________________________)
Підпис заявника

Прізвище та ініціали заявника

«____» ________________ 201_ року
Рішенням МАК ФАУ при ___________________________ присвоєно кваліфікаційну категорію:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Другої категорії».
Видано Свідоцтво № ________________ (Протокол № __________ від «___» _________ 201_ р.)
Секретар атестаційної комісії ______________________ (_________________________)
МП

Підпис

Прізвище та ініціали

Свідоцтво № _________________ отримав ____________________ (_____________________)
Підпис заявника
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Прізвище та ініціали заявника

Додаток 4.4 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У Комітет офіційних осіб
Автомобільної Федерації України
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Членська картка №

ЗАЯВА
Прошу присвоїти мені кваліфікаційну категорію
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Першої категорії».
Подаю підтвердження виконання вимог, встановлених п. 4.1. та додатком 3 до «Положення
про спортивних суддів з автомобільного спорту «:
1. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Друга категорія»
Реєстраційний номер ______________________ , видано «___» _____________ 201_ року.
2. Позитивна оцінка при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше чим у дев’яти
змаганнях включених у ПАЗ на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної категорії
«Друга категорія»:
Дата змагання
Назва змагання
Посада

3. Участь у семінарах підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації України за
програмою кваліфікаційної категорії «Перша категорія» та «Національна категорія»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Відмітка
Дата
спеціалізація
Комітету
4. Проведення занять під час семінарів підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації
України за програмою кваліфікаційної категорії «Друга категорія» та «Третя категорія»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Кількість
Дата
спеціалізація
годин
Результати іспиту в Комітеті офіційних осіб Автомобільної Федерації України:
Дата
Результати іспиту
Підпис Голови Комітету
Подані відомості відповідають дійсності ______________________ (___________________________________)
Підпис заявника

«____» ________________ 201_ року
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Прізвище та ініціали заявника

Зворотній бік заяви в комітет офіційних осіб

Рішенням Комітету офіційних осіб Автомобільної Федерації України присвоєно
кваліфікаційну категорію:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Першої категорії».
Видано Свідоцтво № ________________ (Протокол № __________ від «___» _________ 201_ р.)
Секретар атестаційної комісії ________________________ (_______________________)
МП

Підпис

Прізвище та ініціали

Свідоцтво № _________________ отримав _____________________ (___________________________________)
Підпис заявника
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Прізвище та ініціали заявника

Додаток 4.5 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

У Комітет офіційних осіб
Автомобільної Федерації України
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Членська картка №

ЗАЯВА
Прошу присвоїти мені кваліфікаційну категорію
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Національної категорії».
Подаю підтвердження виконання вимог, встановлених п. 4.1. та додатком 3 до «Положення
про спортивних суддів з автомобільного спорту «:
1. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційної категорії «Перша категорія»
Реєстраційний номер ______________________ , видано «___» _____________ 201_ року.
2. Позитивна оцінка при здійсненні обов’язків офіційної особи не менше чим у дванадцяти
змаганнях включених у ПАЗ на посадах, що вимагають мінімальної кваліфікаційної категорії
«Перша категорія»:
Дата змагання
Назва змагання
Посада

3. Участь у семінарах підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації України за
програмою кваліфікаційної категорії «Перша категорія» та «Національна категорія»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Відмітка
Дата
спеціалізація
Комітету
4. Проведення занять під час семінарів підготовки офіційних осіб Автомобільної Федерації
України за програмою кваліфікаційної категорії «Друга категорія» та «Третя категорія»:
Назва та місце проведення семінару. Визначена
Дата
Кількість годин
спеціалізація
Результати іспиту в Комітеті офіційних осіб Автомобільної Федерації України:
Дата
Результати іспиту
Підпис Голови Комітету
Подані відомості відповідають дійсності ______________________ (___________________)
«____» ________________ 201_ року Підпис заявника Прізвище та ініціали заявника
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Зворотній бік заяви в комітет офіційних осіб
Рішенням Комітету офіційних осіб Автомобільної Федерації України присвоєно
кваліфікаційну категорію:
«Спортивний суддя з автомобільного спорту Національної категорії».
Видано Свідоцтво № ________________ (Протокол № __________ від «___» _________ 201_ р.)
Секретар атестаційної комісії ________________________ (___________________________________)
МП

Підпис

Прізвище та ініціали

Свідоцтво № _________________ отримав _____________________ (____________________________________)
Підпис заявника
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Прізвище та ініціали заявника

Додаток 5 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

СВІДОЦТВО
про присвоєння кваліфікаційної категорії
офіційній особі Автомобільної Федерації України
Реєстраційний номер
Цим свідоцтвом підтверджується, що на підставі виконання вимог,
встановлених «Положенням про спортивних суддів з автомобільного спорту»,
рішенням:
________________________________________________________________________________________________________
назва атестаційного органу ФАУ

(протокол № _______ від «____» _________ 201__ р.)
члену Автомобільної федерації України:
_____________________________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я по батькові

присвоєно кваліфікаційну категорію:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Назва кваліфікаційної категорії

Голова _______________________________________ __________________________ (_______________________________)
назва атестаційного органу ФАУ

Підпис

Прізвище, ініціали

Секретар ______________________________________ __________________________ (_______________________________)
назва атестаційного органу ФАУ

Підпис

Прізвище, ініціали

Дата видачі: «_______» _____________________ 201____
Термін чинності необмеженний
Свідоцтва є власністю Автомобільної Федерації України, може бути визнане не
чинним та вилучено рішенням Комітету офіційних осіб ФАУ при порушенні вимог
Статуту, Національного Спортивного Кодексу та інших регламентуючих
документів Автомобільної Федерації України
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Додаток 6 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Комітетом офіційних осіб
реєстраційний №
дата
МІСЦЕВА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
ПРИ _____________________________________________________
(назва ВП ФАУ або партнерської організації ФАУ, на базі якої затверджено МАК ФАУ)

вих. №______ від «___» ___________ 201__р.

У Комітет офіційних осіб ФАУ

ЗАЯВА
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ
(назва МАК ФАУ при ВП ФАУ або партнерській організації) просить зареєструвати проведення
семінару офіційних осіб ФАУ за Програмою підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії:
(вказується відповідна категорія)
Семінар планується провести за наступними умовами:
1. Місце проведення:
2. Дата проведення:
3. Дата початку та закінчення реєстрації учасників:
4. Програма семінару:
5. Особа, що відповідає за проведення семінару: (Прізвище, ім’я, по батькові, телефон,
електронна адреса)
6. Перелік осіб, які заплановані в якості викладачів на семінарі:
Номер
Прізвище, ім’я, по батькові
Тема лекції
Тривалість
Свідоцтва
7. Особливі умови проведення: (наявність організаційного внеску для учасників, обмеження
щодо учасників семінару, чи передбачається проведення засідання МАК ФАУ з присвоєння
кваліфікаційних категорій)
Цією заявою особи, що її підписали, дають дозвіл на публікацію на сайті ФАУ інформації про
проведення семінару та гарантують:
- проведення семінару у відповідності до вимог ФАУ;
- компенсацію витрат призначеному ФАУ лектору (у передбачених випадках);
- підготовку та подання звіту про проведення семінару не пізніше 5-ти робочих днів після
його завершення;
- збереження всіх документів, поданих як підстава для присвоєння кваліфікаційної категорії.
Голова МАК ФАУ
Особа, відповідальна за проведення
семінару та подання звіту
МП

(підпис)

Прізвище, ім’я, по батькові

(підпис)

Прізвище, ім’я, по батькові
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Додаток 7 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту

АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

FEDERATION
AUTOMOBILE d’UKRAINE

Громадська організація, національна федерація з автомобільного спорту, FIA Sport & Mobility member from 01.10.1992
01019, м. Київ, а/с 132, p.o.b. 132, Kyiv, Ukraine, 01019, tel./fax: +38 (044) 206 78 66, (044) 206 78 76, e-mail: office@fau.ua, www.fau.ua

МІСЦЕВА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
ПРИ _____________________________________________________
(назва ВП ФАУ або партнерської організації ФАУ, на базі якої затверджено МАК ФАУ)

вих. №______ від «___» ___________ 201__р.

У Комітет офіційних осіб ФАУ

ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ
ПО ПРОГРАМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ
(вказується відповідна категорія)
Зареєстровано Комітетом офіційних осіб ФАУ «_____» ___________ 2013, реєстраційний номер _____
Місто_____________________
«____» _____________ 201__ р.
(назва МАК ФАУ) у складі:
Голова МАК ФАУ
- (Прізвище, ім’я, по батькові), (кваліфікаційна категорія);
Заступник голови МАК ФАУ
- (Прізвище, ім’я, по батькові), (кваліфікаційна категорія);
Секретар МАК ФАУ
- (Прізвище, ім’я, по батькові), (кваліфікаційна категорія);
Член МАК ФАУ
- (Прізвище, ім’я, по батькові), (кваліфікаційна категорія);
Склали цей звіт про те, що (дата та місце проведення семінару) відбувся семінар по програмі
підготовки офіційних осіб кваліфікаційної категорії (вказується відповідна категорія) та засідання МАК ФАУ
для присвоєння кваліфікаційних категорій офіційним особам ФАУ за підсумками яких встановлено наступні
результати:
1. Особи, які взяли участь у забезпечені семінару:
Прізвище, ім’я, по батькові
№ Свідоцтва
Тема лекції
Тривалість

2. За результатами проведеного тестування рішенням МАК ФАУ зараховано участь у семінарі для
підтвердження (присвоєння) кваліфікаційної категорії наступним членам ФАУ:
№ діючого
№
Прізвище, ім’я, по батькові
№ картки ФАУ
Результат
Свідоцтва

3. За результатами проведеного тестування та на підставі поданих заяв та підтверджуючих документів
рішенням МАК ФАУ, присвоєно кваліфікаційні категорії наступним членам ФАУ:
№ нового
№
Прізвище, ім’я, по батькові
№ картки ФАУ
Категорія
Свідоцтва

4. Цей Звіт вважається Протоколом МАК ФАУ про присвоєння кваліфікаційної категорії офіційним
особам ФАУ
5. Підтверджуємо відповідність, наявність та збереження документів, які є підставою для присвоєння
кваліфікаційних категорій та результатів тестування.
Голова МАК ФАУ
(Прізвище та ініціали)
Заступник голови МАК ФАУ
(Прізвище та ініціали)
Секретар МАК ФАУ
(Прізвище та ініціали)
Член МАК ФАУ
(Прізвище та ініціали)
МП
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Додаток 8 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту
МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ
КОМПЕНАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ ЗМАГАННЯ
Дисципліни
автомобільного
спорту
Інші
змагання
Функції, що
виконують офіційні
особи

Ралі на
серійних
автомобілях;
Гірські гонки;
Дрег рейсінг;
Дрифтинг;
Трекові, парні
гонки

Кільцеві гонки
(всі класи);
Крос
(всі класи);
Рекордні
заїзди;
Міні ралі

Ралі
(Першої
категорії);
Крос-кантрі
ралі;
Крос-кантрі
ралі Баха;
Крос-кантрі
ралі марафон;
Трофі-рейд

грн. за одне змагання

1

Спортивний Комісар, у тому числі
призначений ФАУ

500

750

1000

1250

2

Директор змагання

750

1250

1650

2250

3

Головний Секретар; Заступники
директора змагання, у тому числі
Начальник безпеки змагань; Технічний
Комісар

350

700

900

1250

4

Спостерігач ФАУ

300

650

750

1150

5

Головний хронометрист; Суддя старту/
фінішу (кільце, крос); Начальник
безпеки СД (ралі); секретар КСК

300

650

650

1000

6

Комісар (старший суддя посту)

200

400

450

650

150

300

350

500

100

200

250

350

7
8

Технічний контролер; Хронометрист
(хронометрист посту)
Суддя змагання; інші офіційні особи, у
тому числі асистент комісара поста

Примітки:
1. Мінімальні розміри компенсаційних виплат встановлені для офіційних осіб, призначених для
забезпечення одного змагання у відповідності зі ст. 11.10 НСК ФАУ під час проведення змагання, включеного
до Чемпіонату України з відповідної дисципліни автомобільного спорту.
2. Для врахування складності здійснення обов’язків офіційними особами змагань різного рівня розмір
мінімальної оплати встановлюється з врахуванням наступних коефіцієнтів:
а) при проведенні міжнародних змагань:
1,3
б) при проведенні змагання, включеного у залік Чемпіонату України:
1,0
в) при проведенні змагання, включеного у залік Кубку України, Кубку ФАУ, іншої
Всеукраїнської Серії:
0,7
г) при проведенні змагання іншого рівня:
0,5
3. Конкретний розмір та умови компенсаційної виплати встановлюється угодою між Організатором
змагання та офіційною особою, крім осіб, призначених ФАУ.
4. При суміщенні обов’язків розмір компенсаційної виплати встановлюється за домовленістю сторін,
але не менше розміру, передбаченого за вищу посаду, що суміщається.
5. Організатор за згодою з офіційною особою компенсує також їй використання власного транспорту,
майна, витрат на проживання і т.п.
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Додаток 9 до
Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту
Додаток 5 до Звіту про автомобільне змагання

СПИСОК ОФІЦІЙНИХ ОСІБ
_______________________________________________________________________________
(повна назва автомобільного змагання, дата місце проведення)

В список включаються всі офіційні особи, які виконували під час проведення змагання обов’язки,
передбачені ст. ст. 11.8…..11.16 НСК ФАУ.
№

Посада

Прізвище, ім’я

№ ліцензії

Місто

Оцінки
роботи

Підпис
відповідальної
особи

Офіційні особи, оцінку яким дає Комітет офіційних осіб Автомобільної Федерації України
1

Голова КСК

2

Спортивний
Комісар
Спортивний
Комісар
Спортивний
Комісар
Спортивний
Комісар

3
4
5
6
8
9

Офіційні особи, оцінку яким дає Голова КСК за консультацією з Спортивними комісарами
Секретар КСК
Директор
змагання
Головний
секретар
Технічний
Комісар
Офіційні особи, оцінку яким дає Директор змагання
Головний
Хронометрист
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№

Посада

Прізвище, ім’я

№ ліцензії

Підпис
відповідальної
особи

Оцінки
роботи

Місто

Директор змагання __________________________________________________ (Прізвище, ім’я, Підпис)
Секретар змагання _________________________________________________ (Прізвище, ім’я, Підпис)

Печатка Організатора
Примітка:
Оцінка роботи офіційних осіб здійснюється у порядку, встановленому “Положення про спортивних суддів
з автомобільного спорту»
ТАБЛИЦЯ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ДИРЕКТОРА ЗМАГАННЯ, ТЕХНІЧНОГО КОМІСАРУ ТА ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗМАГАННЯ
Номер
Критерії

11

2

3

4

Дотримання програми
та регламенту змагання,
крім випадків
виникнення форс
мажорних обставин,
визнаних КСК

Надання повної та
достовірної
інформації,
необхідної для
затвердження
результатів
змагання

Відсутність
обґрунтованих
протестів або
апеляцій

Оцінка, що визначена
головному секретарю та
Технічному комісару не
нижче
«задовільно»

Оцінка Директором
змагання виконання
обов’язків офіційною
особою5

Відповідність
документів
змагання формам,
затвердженим ФАУ

Відповідність звіту
фактичній кількості
офіційних осіб, які
забезпечують
проведення змагання

Дотримання програми
змагання щодо часу та
процедури проведення
адміністративної
перевірки

Оцінка Директором
змагання виконання
обов’язків офіційною
особою6

Відсутність
задоволених
протестів на
технічний стан
автомобілів

Вчасне і повне
подання всієї
інформації,
передбаченої
«Рекомендаціями по
організації роботи
технічних комісарів»

Дотримання програми
змагання щодо часу та
процедури проведення
передстартового
контролю та перевірки
після фінішу,
відповідність
документів вимогам
ФАУ

Всього 2

Оцінка 3

Директор
змагання

Опис
критерію 4

Головний
секретар
Опис
критерію

Технічний
Комісар
Опис
критерію

При фактичному виконанні, наявності та відповідності текстовому критерію відмітка „1” , при невиконанні або невідповідності
або відсутності відмітка 0
2 Сума критеріїв (від 0 до 4)
3 Незадовільно, Задовільно, Добре (0,1,2 - незадовільно, 3 - задовільно, 4 - добре)
4 Текстовий опис критерію.
5 Задовільно/Незадовільно ( 1/0 )
6 Задовільно/Незадовільно ( 1/0 )
1
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