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Перший примірник
Перша копія
Друга копія
Додаток 5
Додаток 6

Для Виконавчої дирекції ФАУ
Для Промоутера змагання
Для дисциплінарного Комітету
Для Комітету офіційних осіб ФАУ
Тільки для Виконавчої дирекції ФАУ

ЗВІТ
ПРО АВТОМОБІЛЬНЕ ЗМАГАННЯ

(згідно п.11.8 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України)

_______________________________________________________________________________
(повна назва автомобільного змагання, дата, місце проведення)

_______________________________________________________________________________
(назва багатоетапного змагання, у залік якого внесено змагання)

КОЛЕГІЯ СПОРТИВНИХ КОМІСАРІВ
Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

місто

Голова
Спортивні
Комісари

Призначені
заступники
згідно п.11.9 НСК
ФАУ

СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ СПОРТИВНИХ КОМІСАРІВ

Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

місто

НА ЗМАГАННІ ПРИСУТНІЙ СПОСТЕРІГАЧ (СПОСТЕРІГАЧІ) ФАУ З «___” ______ ПО «___”______ 20__р.

Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

Місто

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВОДІЇВ ТА КОМАНД
Кількість водіїв, яких було заявлено для участі у змаганні (у окремому заліку)1
Кількість команд, яких було заявлено для участі у змаганні

1. Уповановажений ФАУ організаційний партнер (промоутер) змагання: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назв, згідно Свідоцтва організатора змагання)

2. Свідоцтво організатора змагання:
Номер
Дата видачі
«____»_______________20____р.
3. Спортивний об’єкт (траса змагання), на якому проводиться змагання (Акт перевірки відповідності
фактичного стану спортивного об’єкту, траси змагання вимогам ліцензії (погодженому ФАУ плану безпеки)
(Додаток 2):
Назва
Адреса
Номер ліцензії (номер та дата рішення про погодження плану безпеки змагання)
1Якщо

під час змагання проводиться декілька етапів Чемпіонатів, Кубків (Серій) враховується кожний етап окремо;
Якщо регламентом змагань передбачено абсолютний залік для всіх водіїв, то враховується загальна кількість водіїв, у такому заліку.
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4. Дозвіл (рішення) місцевих органів державної влади (Додаток 3):
Назва органу
Дата видачі

Номер

5. Змагання проведено у відповідності до вимог Національного Спортивного Кодексу та інших
регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту без/з наступними зауважень(-нями):

6. Під час змагання забезпечено дотримання затвердженого Індивідуального (Додаткового) регламенту та
Програми змагання без/з наступними зауважень(-нями):

7. Нещасні випадки на спортивному об’єкті (трасі змагання) під час проведення заходів включених у
Програму змагання, які призвели до необхідності надання медичної допомоги водіям, представникам,
офіційним особам ФАУ (в тому числі страхові випадки), глядачам або персоналу, який безпосередньо
виконував функції щодо обслуговування змагання: (якщо були, додається - перелік постраждалих, опис травм,
обставини випадку, рапорти офіційних осіб, пояснювальні, інші документи) (Додаток 7):

8. Результати адміністративної перевірки, передстартового контролю, контролю після фінішу та змагання в
цілому затверджені Колегією Спортивних Комісарів (Додатки 1, 4).
9. Рішенням Колегії Спортивних Комісарів на виконання п.11.9. ст.11 НСК ФАУ накладена пеналізація на
наступних володарів ліцензії та внески за відхилені протести (у протоколах повинна бути наведена мотивація
з посиланням на відповідні статті НСК, інших регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту)
(Додаток 8):
Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

Стаття Регламенту

Накладена пеналізація

10. Накладена грошова пеналізація (штрафи) та апеляційні внески оплачені:
(грошова пеналізація накладена на протязі Чемпіонату або змагання, включеного у залік Чемпіонату (Кубку, Трофею,
Серії) України, та апеляційні внески повинні вноситися безпосередньо у ФАУ)
Прізвище, ім’я, по батькові представника, який
зобов’язаний здійснити внесок

Номер та дата квитанції про сплату або прізвище, ім’я особи, якій доручено передати
внесок у ФАУ

Розмір внеску
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11. Під час проведення змагання проведена заміна офіційних осіб, вказаних в Індивідуальному
(Додатковому) Регламенті змагання (Додаток 5):
Посада

Особа, яку замінили
Прізвище, ім’я, по батькові
№ ліцензії

Заміна
Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

Причина заміни

12. Колегія Спортивних Комісарів пропонує застосувати відсторонення, виключення або іншу пеналізацію
до володарів ліцензії ФАУ:
Прізвище, ім’я, по батькові

№ ліцензії

Обґрунтування

13. Спортивні Комісари підтверджують, що по відношенню до них вимоги «Положення про спортивних
суддів з автомобільного спорту» виконано без/з наступними зауважень(-нями):

14. Додаткова інформація (Додатки 8, 9, 10, 11, 12), у тому числі, інформація щодо виявів неспортивної
поведінки, недотримання «ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ» зі сторони власників ліцензій ФАУ та інших членів ФАУ
та/або глядачів.
Всі відомості внесені у Звіт є повними та відповідають інформації, яка є у розпорядженні Спортивних
Комісарів на момент його складання.
Складено “___” _______________20___р. м.______________________ _____год. ____хв.
Голова Колегії Спортивних Комісарів

(___________________)

___________________________________________________
Спортивні Комісари

(___________________)
(___________________)
(___________________)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Оцінка загальної кількості глядачів, присутніх у місцях проведення змагання, джерело інформації
(правоохоронні органи, промоутер, засоби масової інформації, інше):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОСОБЛИВА ДУМКА, ЗАУВАЖЕННЯ СПОРТИВНИХ КОМІСАРІВ:

©2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)

3

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОДАТКИ
(ЗАПОВНЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО «ТИПОВИХ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗМАГАНЬ):
1

Підсумкові протоколи змагання.

2

4

Копія акту перевірки відповідності фактичного стану спортивного об’єкту (траси
змагання) вимогам ліцензії спортивного об’єкту (плану безпеки змагання
погодженого ФАУ).
Копія дозволу (рішення) місцевих органів державної влади. (посвідчені печаткою
промоутера та підписом Директора змагання).
Список водіїв, представників та транспортних засобів, допущених до участі у змаганні.

5

Список офіційних осіб змагання.

6

9

Звіт до Мінмолодьспорту (тільки у ФАУпри наявності Наказу Мінмолодьспорту для
проведення змагання)
Матеріали щодо нещасних випадків на спортивному об’єкті (трасі змагання ) під час
проведення заходів, включених у Програму змагання, які призвели до необхідності
надання медичної допомоги водіям, представникам, офіційним особам ФАУ (в тому
числі страхові випадки), глядачам або персоналу, який безпосередньо виконував
функції щодо обслуговування змагання. (або копії посвідчені печаткою промоутера та
підписом Директора змагання).
Протоколи засідань Колегії Спортивних Комісарів.(за формами, згідно Рекомендацій по
організації роботи Колігії спортивних комасарів)
Зразок обов’язкової реклами змагання (п.16.5.1 – п.16.5.3 НСК ФАУ).

10

Перелік спонсорів змагання.

на __________ арк.

11

Всі матеріали, які приймались до уваги при розгляді протестів.

на __________ арк.

12

Повідомлення про апеляції, письмові заяви та клопотання інформаційного характеру,
що надійшли до Колегії Спортивних Комісарів.
Афіша змагання та інформаційні матеріали, що розповсюджувались під час змагання
(за наявності).

3

7

8

13

на __________ арк.
на __________ арк.
на __________ арк.
на __________ арк.
на __________ арк.
на __________ арк.

на __________ арк.

на __________ арк.
на __________ арк.

на __________ арк.
на __________ арк.
______________ арк.

Всього додатків
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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 п.п.11.8-11.16. НСК ФАУ
№

Посада

Прізвище, ім’я

№ ліцензії

Місто

Оцінка

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

Голова КСК

2

Спортивний Комісар

3

Спортивний Комісар

4

Спортивний Комісар

5

Спортивний Комісар

6

Секретар КСК

7

Директор змагання

8

Головний секретар

9

Технічний Комісар

10

Головний
Хронометрист

Офіційні особи, оцінку яким дає Голова КСК за консультацією з Спортивними комісарами

Офіційні особи, оцінку яким дає Директор змагання
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Підпис
відповідальної особи

№

Посада

Прізвище, ім’я

№ ліцензії

Місто

Оцінка

Підпис
відповідальної особи

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

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

МП

Примітка:
Оцінка роботи офіційних осіб здійснюється у порядку, встановленому«Положенням про спортивних суддів з
автомобільного спорту»
ТАБЛИЦЯ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ДИРЕКТОРА ЗМАГАННЯ, ТЕХНІЧНОГО КОМІСАРА ТА ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗМАГАННЯ
Номер
Критерії

12

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
особою6

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
особою7

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 3

Директор
змагання

Опис
критерію 5

Головний
секретар
Опис
критерію

Технічний
Комісар
Опис
критерію

2

При фактичному виконанні, наявності та відповідності критерію відмітка «1», при невиконанні або невідповідності або відсутності відмітка «0»
Сума критеріїв (від 0 до 4)
4
Незадовільно, Задовільно, Добре (0,1,2 - незадовільно, 3 - задовільно, 4 - добре)
5
Текстовий опис критерію.
6
Задовільно/Незадовільно ( 1/0 )
7
Задовільно/Незадовільно ( 1/0 )
3
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Оцінка 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
03.11.2015 № 4064

ЗВІТ
про проведення всеукраїнських спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
Назва змагань:
Вид спорту:
Строки проведення:
Місце проведення:

Автомобільний спорт
з

Наказ Мінмолодьспорту від

по

2018 року,

2018 р.

№

, кошторис №

Кількість учасників змагань:
кількість областей
кількість команд-учасниць
спортсменів
з них:
чол.
жін.
інших офіційних представників
суддів
Умови:
харчування:
місце проживання:

осіб
осіб
осіб
осіб

самостійно або централізовано (підкреслити)

Результати змагань: протоколи змагань додаються
Встановлені рекорди (вказати результат,
прізвище рекордсмена):

встановлення рекордів не передбачено

Прізвища спортсменів, які отримали травми під час участі у змаганні (діагноз, методи лікування, чи був
страховий випадок)

Висновки, зауваження, проблемні питання та пропозиції щодо проведення всеукраїнських змагань

Головний суддя змагань
(директор змагання)
(прізвище, ім’я, по батькові, суддівська категорія)

Головний секретар змагань
(прізвище, ім’я, по батькові, суддівська категорія)

Відповідальна особа за наказом

Мінмолодьспорту

(посада)

(підпис)

_______________20____ року
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(прізвище, ім’я, по батькові)

ВИМОГИ
ДО ДОКУМЕНТІВ ЗВІТУ ПРО АВТОМОБІЛЬНЕ ЗМАГАННЯ
Назва документів,
додатків до звіту
Підсумкові
протоколи
змагання

Вимоги до документів
Для індивідуального заліку у кожному класі (групі), у якому
підбиваються підсумки змагання:
Ідентифікаційний (стартовий) номер Водія, Прізвище, ім’я, місто,
назва (прізвище, ім’я) представника, що підписав заявку для
участі у змаганні, марка автомобіля та наступні відомості про
результати змагання, затверджені рішенням Колегії Спортивних
Комісарів змагання:
Для кросу– протоколи хронометражу контрольних заїздів,
кількість пройдених кіл та місця по кожному попередньому та
фінальному заїзду, загальна кількість очок, місце у змаганні, очок
у Серію (якщо є).
Для ралі, міні-ралі, ралі на серійних автомобілях – протоколи з
вказанням часу (у секундах) проходження всіх спеціальних
ділянок, штрафний час за сектори зв‘язку, інший штрафні час,
загальний час проходження, місце у змаганні (у абсолютному
заліку та у класі), очок у Серії (якщо є).

Документи повинні бути
Попередня (неофіційна)
класифікація:
З часом публікації;
Відміткою про дозвіл КСК на
публікацію
з підписами
Директора змагання,
Секретаря (Головного
Секретаря) змагання,
(Головного хронометриста
змагання),
Підсумкова класифікація:
З часом публікації;
З підписами Спортивних
комісарів
Печатка Промоутера

Для кільцевих гонок – протоколи хронометражу
кваліфікаційних тренувань, кількість пройдених кіл у гонці, місце
у змаганні, очок у Серію (якщо є).
Для гірських гонок, слалому – протоколи з вказанням часу
проходження траси у кожній спробі, штрафний час, місце у
змаганні (у абсолютному заліку та у класі), очок у Серії (якщо є).
Для інших змагань – як мінімум загальні результати з вказівкою
на штрафний час або іншу пеналізацію, яка впливає на підсумкове
визначення місць, та очок у Серію (якщо є)
Для командного заліку:
Назва команди, прізвище, ім’я водіїв команди, клас (група)
автомобілів, у якій зараховуються очки у залік команди, місце,
очки, які виборов водій, сумарна кількість очок водіїв, кількість
очок з врахуванням вимог регламенту змагання, місце команди у
змаганні, очок у Серії (якщо є).
Список водіїв,
представників та
команд допущених
до участі у змаганні

Водій: Прізвище, ім’я, номер ліцензії водія, місто, марка
автомобіля, стартовий номер, прізвище, ім’я (назва) відповідного
представника;
Представник: Прізвище, ім’я або назва (для представників
юридичних осіб), номер ліцензії представника, місто;
Команда: Назва, номер ліцензії представника юридичної особи,
прізвища, ім’я водіїв команди та представника фізичної особи, які
заявлені на цьому змаганні.
Водії та представники – окремо про класам (групам)

Список заявлених:
З часом публікації;
З підписами
Директора змагання,
Секретаря (Головного
Секретаря) змагання,
Головного лікаря змагання.
Список допущених:
З часом публікації;
З підписами Спортивних
комісарів
Печатка Промоутера

Список автомобілів
(транспортних
засобів),
допущених до
участі змаганні8

Стартовий номер, прізвище, ім’я водія, марка, модель автомобіля,
номер технічного паспорту ФАУ.
Для змагань на серійних автомобілях –державний номерний знак

Всі вищевказані
документи

Напис ”АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ”, емблема ФАУ, назва Чемпіонату, Кубку (Серії),
(висота літер жодного іншого напису не може бути більше літер вказаного тексту), назва змагання,
порядковий номер Етапу, дата, місце проведення, назва Промоутера змагання”.

8Допускається

поєднувати зі списком водіїв та представників, допущених до участі у змаганні.
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З часом публікації;
З підписами
Директора змагання,
Технічного Комісара,
Печатка Промоутера

