ІНФОРМАЦІЯ-РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо порядку оформлення спортивних звань і розрядів за результатами участі
спортсменів у офіційних спортивних змаганнях з автомобільного спорту
Законодавство станом на 08.04.2020 р.
Підготовлено в використанням:
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. зі змінами.
Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про Єдину спортивну
класифікацію України» від 11.10.2013 № 582 зі змінами (далі - Наказ 582).
Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту» від
24.04.2014 № 1305 зі змінами (далі – Наказ 1305).
Наказу
Мінмолодьспорту
«Про
затвердження
Порядку
присвоєння
кваліфікаційних категорій спортивним суддям» від 16.07.2013 № 31, зі мінами
(далі – Наказ 31).
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
-

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Відповідно до Наказу 582 в Україні присвоюються:
Спортивні звання:
заслужений тренер України;
заслужений майстер спорту України;
майстер спорту України міжнародного класу;
майстер спорту України.
Спортивні розряди:
кандидат у майстри спорту України;
перший розряд;
другий розряд;
третій розряд;
перший юнацький розряд;
другий юнацький розряд;
третій юнацький розряд.

1.2. Відповідно до п. 2. Наказу 1305, встановлено, що:
Кваліфікаційні норми та вимоги розроблені для різних вікових груп спортсменів
(крім ветеранів спорту), визначених згідно з правилами відповідних міжнародних
федерацій з видів спорту;
при виконанні нормативів на міжнародних змаганнях (за винятком змагань серед
студентів та клубів) спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного
класу» та «Майстер спорту України» присвоюються за умови, що спортсмен
включений до складу окремої офіційної делегації національної збірної команди
України, затвердженого в установленому порядку наказом Мінмолодьспорту на
участь у відповідному заході.
1.3. Спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу з
автомобільного спорту» та «Майстер спорту України з автомобільного спорту»
присвоює Мінмолодьспорту відповідним наказом за поданням управління
фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі структурний підрозділ з фізичної культури і спорту) та Автомобільної федерації
України – національної спортивної федерації з автомобільного спорту.
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1.4. Кваліфікаційні норми та вимоги для отримання спортивних звань та спортивних
розрядів
1.5. Спортивні розряди з автомобільного спорту присвоюються:
1.5.1. Кандидат в майстри спорту України та Перший розряд – структурним
підрозділом з фізичної культури і спорту. У разі необхідності повноваження
може бути надано структурному підрозділу виконавчого органу місцевого
самоврядування в містах обласного значення.
1.5.2. Другий та третій спортивні розряди - структурним підрозділом з фізичної
культури і спорту районної державної адміністрації, виконавчого органу
місцевого самоврядування в містах обласного значення.
1.5.3. Перший, другий та третій юнацькі спортивні розряди - закладами фізичної
культури і спорту, статутними документами яких передбачено розвиток
автомобільного спорту в цілому.
1.5.4. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993
(зі змінами):
«Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що забезпечує розвиток
фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних
послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби,
дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного
профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки,
центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурнооздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної
культури і спорту інвалідів».
1.6. З метою надання сприяння членам Автомобільної федерації України для
присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів Виконавча дирекція FAU:
Надає, за зверненням зацікавлених осіб, завірені копії витягів з результатів
офіційних змагань з автомобільного спорту;
Погоджує, при відповідності вимогам Наказу 1305, Подання для присвоєння
спортивних звань та спортивних розрядів, які підготовлені структурним
підрозділом з фізичної культури і спорту за місцем проживання спортсмена;
Встановлює порядок присвоєння юнацьких спортивних розрядів за поданням
відокремлених підрозділів Автомобільної федерації України.
2.

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ СПОРТИВНИХ ЗВАНЬ

2.1. Для присвоєння спортивних звань з автомобільного спорту до Мінмолодьспорту
надаються такі матеріали:
подання закладу фізичної культури і спорту, яка за статутом розвиває
автомобільний спорт в цілому, за встановленою Мінмолодьспортом формою;
клопотання структурного підрозділу з фізичної культури та спорту за місцем
проживання спортсмену;
витяги з протоколів офіційних змагань з автомобільного спорту за підписом
уповноваженої посадової особи Автомобільної федерації України, завірена
печаткою;
копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта спортсмена - громадянина України;
копія документа, що дає право перебувати в Україні на законних підставах,
завірена за місцем роботи або структурним підрозділом з фізичної культури та
спорту - для спортсменів - іноземців, осіб без громадянства;
дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).
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2.2. Матеріали щодо присвоєння спортивного звання подаються, як правило,
протягом року з дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних
норм та вимог, а також затвердження Автомобільною федерацією України
результатів відповідних змагань.
2.3. У разі відповідності матеріалів вимогам, структурний підрозділ Мінмолодьспорту,
до повноважень якого віднесено координацію розвитку автомобільного спорту,
спільно з Автомобільною федерацією України протягом 30 календарних днів
опрацьовує матеріали, що надійшли, та надає їх структурному підрозділу
Мінмолодьспорту, до повноважень якого належать питання присвоєння
спортивних звань.
2.4. Протягом 15 календарних днів структурний підрозділ Мінмолодьспорту, до
повноважень якого належать питання присвоєння спортивних звань, готує
проект відповідного наказу.
2.5. У
разі
невідповідності
матеріалів
вимогам
структурний
підрозділ
Мінмолодьспорту, до повноважень якого віднесено координацію розвитку
автомобільного спорту, письмово повідомляє установу, заклад, організацію,
структурний підрозділ з фізичної культури та спорту, яка (який) порушила (в)
клопотання, про відмову у присвоєнні спортивного звання.
2.6. Підставою для відмови у присвоєнні спортивного звання є:
невиконання вимог Положення про Єдину спортивну класифікацію України;
невиконання кваліфікаційних норм та вимог до автомобільного спорту, які
затверджені Наказом 1305;
виявлення недостовірної інформації в документах, які подано на присвоєння
спортивного звання;
довічна спортивна дискваліфікація спортсмена (виключення), у тому числі за
порушення антидопінгових правил.
2.7. Для врегулювання спірних питань, пов'язаних з присвоєнням спортивних звань,
наказом Мінмолодьспорту утворюється постійно діюча комісія з питань
присвоєння спортивних звань, яку очолює заступник Міністра молоді та спорту
України з відповідного напряму діяльності.
2.8. Спортивне звання присвоюється довічно.
3.

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ

3.1. Спортивні розряди з автомобільного спорту присвоюються спортсменам за
виконання ними кваліфікаційних норм та вимог, встановлених Наказом 1305.
3.2. Спортивні розряди вважаються виконаними за умови наявності у складі
суддівської колегії, затвердженої Автомобільною федерацією України,
відповідних офіційних спортивних змагань з автомобільного спорту:
для кандидатів у майстри спорту України - не менше трьох спортивних суддів з
автомобільного спорту не нижче першої категорії;
для інших спортивних розрядів - не менше трьох спортивних суддів з
автомобільного спорту не нижче другої категорії.
спортивними суддям з автомобільного спорту вважаються особи, яким
кваліфікаційна категорія спортивного судді присвоєна Автомобільною
федерацією України відповідно до Наказу 31.
3

3.3. Матеріали щодо присвоєння спортивних розрядів подаються не пізніше шести
місяців з дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних норм та
вимог, а також затвердження Автомобільною федерацією України результатів
відповідних змагань.
3.4. Строк дії спортивних розрядів в автомобільному спорті - 2 роки;
3.5. При повторному виконанні кваліфікаційних норм та вимог строк дії розрядів
продовжується на зазначений строк.
4.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОРТСМЕНІВ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ СПОРТИВНИХ
ЗВАНЬ ТА СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ

4.1. Спортсмени мають право:
брати участь у спортивних змаганнях згідно з правилами змагань та
положеннями про спортивні змагання;
на присвоєння їм відповідних спортивних звань та спортивних розрядів за умови
виконання кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації
України;
отримувати документи, що засвідчують присвоєння або виконання спортивних
звань і спортивних розрядів.
4.2. Спортсмени зобов'язані:
дотримуватись вимог законодавства України, Олімпійської, Паралімпійської
хартій, Правил та Положень Міжнародного Дефлімпійського комітету та правил і
регламенту міжнародних федерацій та всеукраїнських громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, загальних положень спортивної етики у
стосунках із суддями, обслуговуючим персоналом, іншими учасниками змагань,
глядачами;
вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;
дотримуватися антидопінгових правил.
4.3. Особам, яким присвоєно спортивне звання, вручаються посвідчення та нагрудний
знак зразка, встановленого Мінмолодьспортом.
4.4. Вручення посвідчень та відповідних нагрудних знаків «Майстер спорту України
міжнародного
класу»,
«Майстер
спорту
України»
здійснюється
Мінмолодьспортом.
4.5. Порядок вручення нагрудних знаків та посвідчень про спортивні розряди
визначається організаціями, які їх присвоюють.
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