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ЗАЯВА
про отримання технічного паспорту (дублікату технічного паспорту)
Автомобільної федерації України
спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту
Я,
прізвище, ім’я, по-батькові ЗАЯВНИКА друкованими літерами, згідно паспорту громадянина України. або іншого документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України Заявника (власника або законного користувача транспортного засобу, уповноваженої ним особи)

Членська Картка Автомобільної Федерації України (ФАУ) №:
Прошу зареєструвати спеціальний механічний транспортний засіб для автомобільного спорту (СТЗ), на ім’я власника або законного
користувач та видати:
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ФАУ
дублікат ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТУ ФАУ
Тип ТP
Тип ТП
для нового СТЗ
для раніше зареєстрованого СТЗ
(двомовний)
Зайве закреслити

Подаю інформацію необхідну для отримання технічного паспорту:
2. Рік
виготовлення
4. Клас / Група
/ Формула

1. Найменування СТЗ, марка, модель
3. Номер омологаційної карти ФІА/
Номер сертифікаційної форми ФАУ
5. Шасі

5.1. Виробник

5.2. Номер

6. Двигун

6.1. Виробник

6.2. Робочий
об’єм

7. Власник
(законний
користувач)
СТЗ:

7.1. Ім’я та Прізвище, По батькові,
друкованими літерами,:
7.2. Адреса проживання:
7.3. Телефон, e-mail:

8. Відомості про сплату внеску у ФАУ:
9. До заяви додаються:
9.1. кольорові фотокартки СТЗ 2 шт. розміром 9Х13 вид спереду-зліва, 2шт. розміром 9Х13 вид ззаду-справа
9.2. Сертифікат на каркасу безпеки
9.3. Акт технічного стану
(у передбачених випадках) № _______________________________________________
(огляду) СТЗ від: _______________________________________________________________
9.4. Копії документів, що підтверджують право
власності / користування / представництва
(назва, номер, дата) або відмітка про відсутність
Цією заявою я підтверджую, що:
1. Подані мною відомості відповідають дійсності;
2. Є власником або законним користувачем вказаного у цій заяві СТЗ або їх законним представником.
3. Я ознайомлений та визнаю Статут ГО «Автомобільна федерація України» (ФАУ), Національний Спортивний Кодекс ФАУ, „Правила Чесної Гри ФАУ” та інші
регламентуючі документи ФАУ щодо автомобільного спорту та безумовно підкоряюсь всім вимогам цих документів, а також рішенням ФАУ та наслідкам, що
можуть виникнути при виконанні цих рішень, на час дії технічного паспорту.
4. Я розумію та усвідомлюю всі ризики участі СТЗ в змаганні з автомобільного спорту та у разі його пошкодження, отриманого в ході змагань, я повністю приймаю
всі дії служб порятунку і інші невідкладні дії, виконані персоналом, призначеним Міжнародною Автомобільною Федерацією ( FIA), ФАУ та/або Промоутером
змагань, які вважатимуть необхідними для збереження життя.
5. Рішення про участь СТЗ у змаганнях з автомобільного спорту буде прийматись мною усвідомлено, з врахуванням мого особистого розуміння потенційної
небезпеки автомобільного спорту.
6. Я зобов'язуюсь постійно використовувати всі наявні можливості для пропаганди діяльності і здійснення підтримки змагань FIA і ФАУ і автомобільного спорту
в цілому.
7. Я визнаю, що:
а) технічний паспорт видається особі, яка є власником або законним користувачем транспортного засобу у відповідності до Положення про Технічний паспорт
спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту (Положення) на весь термін служби СТЗ для використання в порядку
встановленому НСК ФАУ та іншими регламентуючими документами ФАУ; та не може бути підставою для державної реєстрації та обліку перегонових та
спортивних транспортних засобів.
б) технічний паспорт у встановлених ФАУ випадках є підставою для допуску СТЗ до передстартового контролю під час змагань з автомобільного спорту на
території України;
в) технічний паспорт, який заповнений неповністю або виданий не у відповідності до вимог Положення, або такий, що знаходиться у непридатному для
використання стані - вважається недійсним та вилучається офіційними особами ФАУ;
г) у випадку невідповідності СТЗ технічному паспорту або вимогам безпеки або при його пошкодженні під час змагання Технічний Комісар змагання вилучає
технічний паспорт з подальшою передачею його у Виконавчу дирекцію ФАУ до приведення СТЗ у відповідність до діючих технічних вимог та проходження
додаткового технічного огляду з оформленням акту технічного стану (про що робиться відповідний запис в Технічному паспорті).
8. Даю свою згоду на використання, обробку та публікацію моїх персональних даних в реєстрах та діяльності Автомобільної Федераці ї України, в тому числі при
телевізійних трансляціях.

дата:

підпис заявника
Печатка (при наявності)

Заповнюється ФАУ
Номер: Реєстраційний СТЗ
Технічного паспорту
Видано (дата)
Номер бланку технічного
паспорту:
© ГО «Автомобільна федерація України», ФАУ, FAU, 2019

Отримав, підпис власника/законного
користувача/уповноваженої особи
Підпис відповідальної
особи, печатка

