ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Додаток
до Національного Спортивного Кодексу
Автомобільної Федерації України
ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
(редакція від 11.11.2016)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Автомобільна Федерація України (ФАУ), у відповідності до повноважень, наданих
Міжнародним Спортивним Кодексом ФІА (МСК ФІА) та на виконання вимог Закону України
«Про фізичну культуру і спорт», положень «Маніфесту про чесну гру» ЮНЕСКО,
«Міжнародної хартії фізичного виховання і спорту», «Кодексу спортивної етики» Ради
Європи, «Олімпійської Хартії» Міжнародного Олімпійського Комітету, «Кодекс етики ФІА»,
Додатку B до МСК ФІА «Кодекс доброї репутації», Національного Спортивного Кодексу ФАУ
(НСК ФАУ) прийняла ці ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ та всіляко заохочує своїх членів до
загального дотримання їх принципів.
1.2. Ці ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ є регламентуючим документом щодо автомобільного
спорту та обов’язкові для виконання володарями ліцензій ФАУ та Організаторами
автомобільних змагань на території України.
1.3. Враховуючи, що метою спорту є самоствердження, тобто перемога у змаганні,
здобуття спортивних титулів, медалей, відзнак і т. ін., спорт водночас повинен сприяти
зближенню як між народами, так і між окремими людьми, а також безкорисливому
змаганню, солідарності і братерству, повазі і взаємному розумінню, визнанню цілісності та
гідності людей.
1.4. ФАУ підкреслює, що учасники змагань повинні демонструвати чесну, шляхетну
поведінку, ґрунтуючись на переконанні, що найголовніше у цих змаганнях - не перемога
над суперником, а відвага, мужність, які виявляються в ході боротьби за цю перемогу,
власне дух боротьби, що спонукає людину до досконалості, до опанування над собою, над
своїми слабостями і недоліками.
1.5. ФАУ переконана, що чесність всіх учасників автоспортивної діяльності
побудована на особистій чесності та власному моральному кодексі кожного спортсмена,
представника, організатора змагання, власника команди. Саме ця чесність та ці ПРАВИЛА
ЧЕСНОЇ ГРИ повинні лежати в основі майбутнього та процвітання організованого спорту.
ФАУ заохочуватиме прийняття та виконання положень цих ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ
шляхом впровадження освітніх програм та проведення інших заходів.
1.6. ФАУ вважає, що чесна гра є невід'ємною, важливою умовою успішного розвитку
спорту і залучення до занять спортом. За допомогою Чесної Гри виграють усі - від окремих
осіб до спортивних організацій і суспільства в цілому. На всіх лежить відповідальність за
поширення і дотримання ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ.
У визначення поняття ЧЕСНА ГРА включено більше, ніж просте дотримання правил у
спортивній діяльності: воно містить у собі поняття дружби, поваги і шанування атмосфери,
у якій здійснюється спортивна діяльність.
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ЧЕСНА ГРА - це спосіб мислення, а не тільки поведінки, вона унеможливлює обман,
застосування допінгу, насильство, образи (фізичної чи моральні), експлуатацію, а також
нерівні можливості, надмірну комерціалізацію і корупцію.
1.7. ФАУ публікує ці ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ щоб визначити, які вчинки вважати
етичними або неетичними, яка поведінка вважається неспортивною, і забезпечує постійне
використання на всіх рівнях автоспортивної діяльності відповідних заохочень чи
покарань.
1.8. Члени ФАУ, володарі ліцензії ФАУ, організатори та всі органи ФАУ керуються
цими ПРАВИЛАМИ ЧЕСНОЇ ГРИ, визначаючи, чи конкретний вчинок володаря ліцензії
ФАУ або Організатора змагання є проявом неспортивної поведінки та вимагає покарання
у вигляді пеналізації, встановленої регламентуючими документами щодо автомобільного
спорту.
1.9. Члени ФАУ, володарі ліцензії ФАУ, організатори та всі органи ФАУ повинні
дотримуватись цих ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ та проявляти належну обережність та обачність
у виконанні своїх повноважень, діючи таким чином, щоб репутація ФАУ не страждала від їх
дій, уникати зв’язків з юридичними та фізичними особами, діяльність яких суперечить
принципам, викладеними у Статуті ФАУ, НСК ФАУ та цих ПРАВИЛАХ ЧЕСНОЇ ГРИ.
2. ПРИНЦИПИ ЧЕСНОЇ ГРИ ТА СПОРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
2.1. Захист честі та гідності особи є фундаментальною вимогою ФАУ. Принципи чесної
гри та спортивної поведінки проявляються, насамперед, у вчинках самого спортсмена.
Вони окреслюють спосіб його дій, що випливає з почуття власної гідності і складаються з:
а) чесності, сумлінності, рішучої і гідної поведінки у ситуаціях, коли інші поводяться
нечесно;
б) поваги до партнера;
в) поваги до суперника, незалежно від того, чи є він переможцем чи переможеним,
усвідомлення того, що суперництво - неодмінна умова спорту і що суперник - необхідний
партнер у спорті;
г) поваги до спортивного судді, офіційної особи, причому поваги позитивної, що
виражається у постійному прагненні до співробітництва з ним у будь-якій ситуації;
д) уміння залишатися скромним після перемоги і спокійно приймати поразку;
е) рішучої і повної відмови від перемоги за будь-яку ціну;
є) створення рівних умов для всіх учасників змагань.
2.2. Дотримання принципів Чесної Гри вимагається не тільки від спортсменів.
Це необхідно також для представників, офіційних осіб, організаторів змагань,
спортивних керівників, глядачів, представників засобів масової інформації і всіх інших осіб,
пов'язаних зі спортом, що можуть прямо чи побічно впливати на спортсмена.
Під час змагань не допускаються дискримінаційні дії щодо учасників змагання,
офіційних осіб, організаторів, персоналу, глядачів та представників ЗМІ на основі раси,
статі, етнічного походження, релігії, філософського або політичного переконань, сімейного
стану або інших підстав.
2.3. Учасники змагань мають право зробити усе від них залежне для досягнення
перемоги, але це повинно бути зроблено у дусі спортивного суперництва і Чесної Гри.
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3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОЛОДАРІВ ЛІЦЕНЗІЙ ФАУ
Для підтримки ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ володарі ліцензій ФАУ зобов’язані:
3.1. У своїх діях керуватися загальноприйнятими нормами поведінки та етики:
а) бути витриманими і коректними стосовно своїх суперників і колег;
б) виявляти високі моральні якості, суворо дотримуватись моральних принципів
спорту - чесності, принциповості, шляхетності;
в) активно сприяти пропаганді спорту, поважати глядачів, представників засобів
масової інформації і аматорів автомобільного спорту.
3.2. Подавати гарний приклад своїми діями для того, щоб діти і молодь наслідували
їм, а також ні в якому разі не заохочувати та особисто не виявляти і не прощати іншим
нечесну гру.
3.3. Вважати своїм найпершим завданням турботу про здоров'я, безпеку і
благополуччя дитини або молодого спортсмена і забезпечувати, щоб ці вимоги переважали
над репутацією команди, клубу, тренера чи партнера.
3.4. Не допускати самому та вимагати від інших осіб припинення, будь-яких дій, які є
неспортивними чи можуть шкідливо вплинути на інших представників, водіїв, офіційних
осіб, представників засобів масової інформації чи глядачів та дискредитують спорт у
цілому.
Такі дії володарів ліцензій ФАУ, як підчас проведення змагань, та і у будь-який
час, під час володіння ліцензією ФАУ, розглядатимуться як неспортивна поведінка:
3.5. Лайка (словесна образа чи використання нецензурних фраз) стосовно офіційної
особи, суперника, глядача, представника засобів масової інформації чи іншої людини, що
ображає чи принижує цю людину;
Лайка визначена як загальновідомі і зрозумілі усім непристойні слова, вимовлені
досить чітко і голосно, щоб бути почутими офіційною особою, глядачами чи іншою
людиною. При цьому не може бути виправданням емоційний стан особи, наприклад, при
поразці або у випадку іншої невдачі.
3.6. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, обговорення дій та рішень
ФАУ, офіційних осіб змагання, будь-яких володарів ліцензії ФАУ, організаторів змагань та
посадових осіб ФАУ, у тому числі щодо якості проведення змагань, до подання в порядку,
встановленому регламентуючими документами ФАУ, відповідних зауважень, пропозицій,
протестів, апеляцій уповноваженим органам ФАУ, встановленим Статутом та НСК ФАУ, та
розгляду ними відповідних подань щодо вищевказаних осіб та організацій.
3.7. Навмисні дії, мета яких заявити або забезпечити участь у змаганні автомобіля,
щодо якого відома його невідповідність.
3.8. Особисте або опосередковане здійснення ставок або укладання парі на
результати змагання, або будь-якої частини змагання, під час участі у такому змаганні або
під час забезпечення його проведення у будь-якій якості.
3.9. Приймання та/або пропонування та/або намагання пропонувати гроші або інші
переваги у будь-якій формі за створення істотного впливу на результати змагання або
будь-якої частини змагання або за вплив на власні спортивні результати або на спортивні
результати інших учасників змагань.
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3.10. Пропонування або намагання пропонувати гроші або переваги у будь-якій формі
за отримання конфіденційної інформації про змагання з метою використання або
намагання використати її для операцій, пов’язаних з парі щодо цього змагання або його
частини, до її публічного оприлюднення;
3.11. Повідомлення третім особам конфіденційної інформації про змагання, отримане
під час виконання професійних або службових обов’язків, з метою використання або
намагання використати її для операцій, пов’язаних з парі щодо цього змагання або його
частини, до її публічного оприлюднення.
3.12. Відмова від участі у процедурі нагородження та/або прес-конференції за
підсумками змагання та/або отримання призначеної нагороди та/або навмисне
порушення процедури нагородження.
3.13. Інформування громадськості про факт виграшу Чемпіонату, Кубка, Трофея
(Серії) до закінчення останнього змагання цього Чемпіонату, Кубка, Трофея (Серії) без
застереження «Офіційні результати підлягають затвердженню Автомобільною
Федерацією України», та вказування повної назви відповідного Чемпіонату, Кубка, Трофея
(Серії).
Ця вимога розповсюджується також на результати окремих змагань включених у
залік Чемпіонату, Кубку, Трофею (Серії).
3.14. Інша неспортивна поведінка, яка, на розсуд Колегії Спортивних Комісарів
змагання, Апеляційного Суду ФАУ або КАС ФАУ, визнається як неправильна, явно
образлива, недоброзичлива чи несумісна із суспільними і спортивними нормами або така,
що не сприяє окремому змаганню або автомобільному спорту в цілому, але не підпадає під
жодне з вищевказаних визначень.
4. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДІЇВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ
Такі дії володарів ліцензій водія та/або представника (фізичної або юридичної
особи) як підчас проведення змагань, так і у будь-який час, під час володіння
ліцензією ФАУ, розглядатимуться як неспортивна поведінка:
4.1. Очевидні факти фізичної образи та/або залякування, тиск чи агресивне
поводження проти суперників, офіційних осіб, глядачів, представників засобів масової
інформації або інших осіб.
Фізична образа визначена як недозволене торкання, поштовхи, удари.
4.2. Використання висловів або жестів, що наносять образу чи провокують глядачів.
Образливі жести в цьому випадку визначаються як використання спортсменом
жестів, що мають зрозумілий образливий зміст.
4.3. Відповідь на порушення з боку суперника (спроба помститися).
4.4. Висловлення незгоди з рішенням офіційних осіб у формах, не передбачених
порядком подання протестів та апеляцій, висловлення незадоволення рішеннями або
зауваження на адресу офіційних осіб, які здатні вплинути на рішення офіційних осіб або
приховати помилки свої або своєї команди.
4.5. Звертання до суперників чи офіційних осіб без належного шанування.
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4.6. Навмисне подання заявки, для участі у змаганні, що містить недостовірні, невірні,
неповні або неправдиві відомості.
4.7. Прийом, допуск або сприяння прийому водіями будь-яких заборонених допінгів,
вказаних в «Списку класів допінгу і методів» Міжнародного Олімпійського Комітету із
статтями «ІІІ А – Алкоголь» та «ІІІ В – Марихуана» включно.
Спортсмен, який використовує для досягнення спортивного результату стимулятори,
допінгові речовини або інші заборонені засоби, а також особа, що свідомо сприяє
розповсюдженню або застосуванню таких засобів, несе відповідальність, передбачену
законодавством та регламентуючими документами ФІА та ФАУ.
4.8. Погроза подання, або навмисне подання, або відмова від подання протесту та/або
апеляції та/або повідомлення про намір подання апеляції виключно з метою затягування
змагання, залякування суперника або тиску на офіційних осіб та/або Організатора
змагання.
4.9. Відсутність контролю зі сторони представника, що підписав заявку, за діями
водіїв, механіків та іншого персоналу.
4.10. Навмисне нанесення збитку майну Організатора змагання, учасників змагання
або глядачів.
4.11. Погроза подання або подання позову на ФАУ, Організатора змагання, окремих
офіційних осіб та організацій, що здійснили публікацію інформації про заходи, в тому числі
щодо накладеної пеналізації, вжиті на виконання вимог НСК ФАУ та інших
регламентуючих документів ФАУ.
4.12. Будь-яка помилка чи перебільшення при публікації результатів змагання чи
рекордних спроб, без повідомлення точних умов, при яких вони досягненні, виду змагань
або рекорду, категорії, класу і т.і. автомобіля, зайнятого місця чи результату.
5. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ
5.1. Важливо, щоби незважаючи на те, що переважна більшість офіційних осіб виконує
свої обов’язки на добровільних аматорських засадах, кожна офіційна особа підходила до
виконання своїх обов’язків професійно.
Враховуючи повноваження, відповідальність та незалежність, офіційні особи
змагання повинні бути відданими роботі та високо компетентними.
ФАУ вважає, що цей обов’язок вимагає від офіційних осіб відповідності найвищим
моральним нормам, за якими судять про справжніх професіоналів.
Для підтримки ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ володарі ліцензій офіційної особи ФАУ
зобов’язані:
5.2. Здійснювати свої обов’язки виключно керуючись принципами неупередженості
та справедливості. Всі, без винятку рішення, прийняті під впливом особистих упереджень,
вважаються несправедливими та неприйнятними.
5.3. Припиняти, в разі потреби з залученням сил громадського порядку, будь-які дії
учасників змагання, які, на думку офіційних осіб, є неспортивними чи можуть шкідливо
вплинути на інших представників, водіїв, офіційних осіб, представників засобів масової
інформації або глядачів та дискредитують спорт у цілому.
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5.4. Бути чуйними до запитів учасників змагання та представників засобів масової
інформації, в межах, встановлених регламентуючими документами змагання.
Відповіді на поставлені запитання щодо роз'яснення застосування того чи іншого
правила повинні надаватися настільки добре, наскільки це дозволяє кваліфікація
офіційної особи.
5.5. Чітко, у порядку, встановленому регламентуючими документами змагання,
інформувати учасника змагання про рішення офіційних осіб. При накладанні пеналізації
офіційні особи повинні впевнитися, що учасник змагання зрозумів її зміст.
У рамках регламентуючих документів змагання пеналізація, яка має невідворотну дію
(зупинка водія, виключення протягом перебігу змагання і т.п.) повинна накладатись у
момент зупинки (перерви) у змаганні, крім випадків крайньої потреби та забезпечення
безпеки змагання.
5.6. Уникати будь-яких обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів –
реального чи вдаваного, а також уникати будь-яких подарунків, послуг, особливого
ставлення, надання переваг, трудових чи особистих стосунків із учасниками змагання, які
можуть вплинути на неупередженість офіційної особи і скомпрометувати її.
Офіційні особи змагання, перелік яких встановлює ФАУ, не повинні мати жодного
зв'язку з комерційними чи промисловими підприємствами і організаціями, які могли б
прямо чи опосередковано отримувати вигоду від результатів змагань.
5.7. Ставитись до інших офіційних осіб із професійною гідністю та ввічливістю, а
також пам'ятати, що критикувати інших офіційних осіб привселюдно – неприпустимо.
5.8. Фіксувати у «Звіті про автомобільне змагання», що подається згідно п. 11.8 НСК
ФАУ, усі порушення, допущені володарями ліцензій ФАУ, Організатором змагання та/або
глядачами.
5.9. Якщо офіційна особа припустилася помилки при фіксації порушення та/або
визначенні пеналізації і усвідомила це, вона повинна вжити можливих заходів щодо
скасування свого помилкового рішення. Але якщо таке рішення не скасовано, то надалі
офіційна особа ні в якому разі не повинна компенсувати це потерпілому, інакше помилка
не виправляється, а збільшується (допускається друга помилка) і в очах учасників
змагання, інших офіційних осіб і глядачів, демонструється необ'єктивність такої особи, чим
підривається її авторитет.
5.10. Стримуватись від вживання алкоголю за 12 годин до початку змагання і
протягом кожного дня перебігу змагання, згідно Програми змагання до його закінчення.
5.11. Постійного прагнути до самовдосконалення через вивчення регламентуючих та
методичних документів щодо організації та проведення автомобільних змагань.
Такі дії володарів ліцензій офіційної особи ФАУ, як підчас проведення змагань,
та і у будь-який час, під час володіння ліцензією ФАУ, розглядатимуться як
неспортивна поведінка:
5.12. Допущення суперечок з учасниками змагання та заперечень прийнятих рішень з
їх сторони.
5.13. Критика рішень іншої офіційної особи і обговорення їх будь з ким, за винятком
цієї офіційної особи.
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5.14. Інтерв'ю для засобів масової інформації чи інші дії, що можуть розцінюватися як
надання оціночної інформації про представників, спортсменів, команди, інших офіційних
осіб, Організатора змагання, у тому числі щодо якості проведення змагання, для публічного
обговорення, під час проведення змагання, без спеціального дозволу Директора змагання.
5.15. Укладання парі в будь-якому вигляді щодо результатів змагання, під час якого
особа виконує обов’язки офіційної особи.
6. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ
Для підтримки ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ Організатор змагань та його персонал
повинні:
6.1. Створювати належні умови та рівні можливості учасникам змагання та офіційним
особам змагань для використання ними своїх прав та виконання своїх обов’язків,
встановлених НСК ФАУ та регламентуючими документами змагання.
6.2. Не допускати самому та вимагати від інших осіб припиняти, будь-які дії, які є
неспортивними або можуть шкідливо вплинути на представників, водіїв, офіційних осіб,
представників засобів масової інформації чи глядачів та дискредитують спорт у цілому.
6.3. Організовувати та забезпечувати, в тому числі з залученням сил громадського
порядку, безпечні умови проведення змагань як для представників, так і для глядачів,
представників засобів масової інформації та гостей змагання. Відповідальність за
забезпечення безпеки офіційних осіб змагання повністю покладається на Організатора
змагання.
6.4. Утримуватись від подання або погроз подання позову до ФАУ, окремих офіційних
осіб та організацій, що здійснили публікації інформації щодо заходів вжитих на виконання
вимог НСК ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ.
6.5. Утримуватись від іншої неспортивної поведінки, яка на розсуд Колегії
Спортивних Комісарів змагання, Апеляційного Суду ФАУ або КАС ФАУ, визнається, як
неправильна, явно образлива, недоброзичлива чи несумісна із суспільними і спортивними
нормами або така, що не сприяє окремому змаганню або автомобільному спорту в цілому.
6.6. Утримуватись від публічного, у тому числі через засоби масової інформації,
обговорення дій та рішень ФАУ, офіційних осіб змагання, будь-яких володарів ліцензії ФАУ,
організаторів змагань та посадових осіб ФАУ до подання в порядку, встановленому
регламентуючими документами ФАУ відповідних зауважень, пропозицій, протестів,
апеляцій уповноваженим органам ФАУ, встановленим Статутом та НСК ФАУ, та розгляду
ними відповідних подань щодо вищевказаних осіб та організацій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОЛОДАРІВ ЛІЦЕНЗІЙ ФАУ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ
7.1. Володар ліцензії ФАУ та Організатор змагання несуть відповідальність, у порядку,
встановленому регламентуючими документами ФАУ та обов’язковими документами
змагання, за недотримання зобов’язань щодо підтримки ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ та дії, які
згідно цих ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ, розглядаються як неспортивна поведінка.
7.2. У відповідності до пп. 9.15. та 12.6. НСК ФАУ повну відповідальність за всі дії своїх
водіїв, механіків та іншого персоналу несе представник (як фізична, так і юридична особа),
при цьому кожен порушник також несе самостійну відповідальність за свої дії.
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7.3. Організатор змагання несе повну відповідність за всі дії персоналу, залученого до
обслуговування змагання, при цьому кожен порушник також несе самостійну
відповідальність за свої дії.
7.4. Рішення про накладання пеналізації за неспортивну поведінку, порушення цих
ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ приймається:
а) Колегією Спортивних Комісарів змагання – підчас проведення змагання;
б) Апеляційним Судом ФАУ – при розгляді апеляцій на рішення Колегії Спортивних
Комісарів;
в) Комісією автомобільного Спорту ФАУ (КАС ФАУ) – щодо будь-яких порушень,
здійснених володарями ліцензій або Організаторами змагань.
7.5. Рішення про пеналізацію за неспортивну поведінку, порушення цих ПРАВИЛ
ЧЕСНОЇ ГРИ приймається на підставі:
а) звернень зацікавлених осіб, які стали об’єктом неспортивної поведінки;
б) фактів для суддівства, встановлених офіційними особами змагання;
в) пропозицій Колегії Спортивних Комісарів змагання;
г) пропозицій Спостерігача ФАУ;
д) інформації державних органів, громадських організацій або публікацій засобів
масової інформації;
є) пропозицій Комітету ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Вимоги цих ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ розповсюджуються також на зареєстрованих
членів персоналу учасника змагання, відповідальність за дії яких згідно МСК ФІА та НСК
ФАУ несе володар ліцензії представника у тому числі будь-якої особи, яка бере участь у
змаганні, або надає від його імені послуги, пов’язані з окремим змаганням або Чемпіонатом
(Серією), включаючи зокрема своїх співробітників, офіційних та неофіційних, його водіїв,
механіків, консультантів, постачальників послуг, або пасажирів, а також будь-яких осіб,
яким представник дозволив доступ до території з обмеженим доступом, та всіх осіб, які є
співробітниками організатора змагання, включеного до Календарного плану
автомобільних змагань ФАУ.
8.2. Володарі ліцензій ФАУ повинні інформувати ФАУ про будь-які порушення цих
ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ з метою забезпечення повного та неупередженого розгляду
відповідними органами ФАУ.
8.3. Володарі ліцензій ФАУ зобов'язуються надавати можливого сприяння при
проведенні будь-якого дисциплінарного розслідування, яке проводитиме ФІА або ФАУ.
8.4. Для підготовки доповідей щодо розгляду фактів неспортивної поведінки
володарів ліцензій ФАУ, узагальнення практики їх використання, КАС ФАУ призначає
Комітет ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ ФАУ.
8.5. Особи, які отримали від Комітету ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ ФАУ запрошення до
співпраці в будь-якому розслідуванні та/або прохання надати інформацію, зобов’язані
співпрацювати та/або надати доступну їм інформацію. Не надання запитуваної інформації
розцінюється як порушення ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ.
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Комітет ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ ФАУ повинен за результатами розслідування
представити відповідну доповідь на розгляд КАС ФАУ та/або Президії ФАУ.
Копія доповіді відправляється заявнику та особам, яких ця доповідь стосується.
8.6. Будь-яка інформація надана під час розслідування Комітету ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ
ФАУ розглядається як конфіденційна або секретна в залежності від її характеру. Вся
інформація про розслідування та яка використовувалась під час розслідування може бути
оприлюднена виключно для забезпечення досягнення мети діяльності ФАУ та її членів.
8.7. Комітет ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ ФАУ щорічно на підставі узагальнення пропозицій
володарів ліцензій ФАУ, Організаторів змагань, представників засобів масової інформації,
інших зацікавлених осіб, розробляє та подає на розгляд КАС ФАУ звіт про діяльність та
пропозиції щодо удосконалення правил та практики їх застосування та відзначення
володарів ліцензії ФАУ відзнаками за підтримку та популяризацію ПРАВИЛ ЧЕСНОЇ ГРИ.
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