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ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАПОВНЕННЮ ЗАЯВИ 
на організацію офіційного спортивного змагання з автомобільного спорту 

 
1. п. «Найменування ініціатора»: вказується повна назва одної особи, яка ініціює проведення 

змагання та надання статусу «уповноважений організаційний партнер ФАУ – Промоутера 
змагання», її код ЄДРПОУ/ РНОКПП (ІПН) (підлягає перевірці за відкритим ЄДР). 

 
2. п. «підпис, П.І.П., посада керівника (уповноваженої особи)»: заяву-пропозицію підписує 

особа, якій згідно даних ЄДР надано право підписувати документи від імені організації-
ініціатора. У випадку підписання іншою особою, необхідно подання відповідного 
доручення. 

 
3. п. «М.П.»: у випадку, якщо ініціатор не використовує печатку, це повинно бути вказано у 

заяві-пропозиції. 
 
4. п.1. «Найменування змагання».  

Найменування змагання, включає в себе назву дисципліни автомобільного спорту та 
назву змагання, запропоновану Заявником. 
Наприклад: Трофі-рейд «Кіммерійський тракт», крос «День Перемоги», ралі «Маріуполь» 
У випадку, коли змагання не має назви, допускається найменування змагання що вказує 
на приналежність до Серії змагань та порядковий номер Етапу. 
Наприклад: 5 етап Чемпіонату України з кросу, 12 етап Кубку України з слалому. 
Протягом року не допускається проведення в одній дисципліні змагань з однаковим 
найменуванням. 
Використання у назві змагання фірмового найменування та/або текстового знаку для 
товарів та послуг допускається при наявності письмового дозволу власника такого знаку 
для товарів та послуг наданого на ім’я ФАУ. (може бути надано додатково). 

 
5. п.2. «Дата проведення», «Резервна дата». 

Дата проведення повинна включати в себе весь період проведення масового заходу, як 
безпосередньо спортивного змагання (у проміжку, визначеному згідно НСК ФАУ), так і 
всіх супроводжувальних заходів (урочисте відкриття, закриття, заходи для глядачів і т.і.), 
проведення яких передбачає уповноважений організаційний партнер, від початку до 
закінчення. 
Наприклад: змагання яке розпочинається 15 січня урочистими міськими заходами, а 
закінчується 17 січня 2016 року позначається таким чином «15 – 17 січня 2016 року». 
Резервна (запасна) дата позначається аналогічним чином. 
Дати проведення попередньо погоджуються: 
- міжнародних змагань – з ФАУ згідно з умовами включення змагання у календар ФІА та 

з порядком, встановленим Мінмолодьспортом 
- національних змагань (в тому числі включених у Серії, крім змагань, включених до 

складу Серій, щодо яких діє окремий договір з ФАУ) – відповідним дисциплінарним 
комітетом; 

- змагань, включених у Серії – з Промоутером багатоетапного змагання (при наявності) 
- клубних змагань з ВП ФАУ, який здійснює спортивні повноваження на території 

проведення змагання. 
 
6. п.3. «Дисципліна автомобільного спорту». 

Вказується назва дисципліни автомобільного спорту в якій проводиться змагання.  
Допускається використання тільки одної з назв дисциплін, включених до Переліку 
дисциплін автомобільного спорту у яких в Україні проводяться змагання з 
автомобільного спорту у відповідності з Міжнародним Спортивним Кодексом ФІА та 
Національним Спортивним Кодексом ФАУ (Додаток 1 до Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, 
Кубків, Трофеїв (Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні) 

Наприклад: ралі, кільцеві гонки, трофі-рейд, дрег рейсінг… 

https://s1.fau.ua/new/documentsubgroup/15/files/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD)%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2017).pdf
https://s1.fau.ua/new/documentsubgroup/15/files/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD)%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2017).pdf
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7. п.4 «Класи (групи) автомобілів». 

В даному розділі вказуються класи або групи автомобілів які згідно регламенту 
допускаються до змагання.  
Для Етапів Серій допускається такий запис: «згідно регламенту (назва Серії)». 
Допускається використовувати виключно класи (групи) автомобілів, щодо яких 
затверджено технічні вимоги (технічний регламент) для відповідної дисципліни 
автомобільного спорту. 

 
8. п.5 «Статус змагання». 

В даному розділі вказується основний та додатковий статус змагання. 
Основний статус змагання може бути:  

- міжнародне змагання,  
- національне змагання,  
- клубне змагання. 

 
9. У п.5 може бути вказано додатковий статус змагання якщо змагання входить до заліку 

Серії. У цьому випадку вказується назва Серії. Змагання може мати декілька додаткових 
статусів. 
Приклади записів в розділі «Статус змагання»: 

- клубне змагання; 
- клубне змагання, етап Кубку Києва з слалому; 
- національне змагання; 
- національне змагання, етап Національної серії «Тайм Аттак»; 
- національне змагання, етап Чемпіонату України з кросу; 
- міжнародне змагання; 
- міжнародне змагання, етап Чемпіонату України з ралі, етап Кубку Європи з ралі. 

 
10. п.6. «Назва траси». 

Вказується власна назва траси згідно Ліцензії спортивного об’єкту для автомобільного 
спорту або, якщо власна назва відсутня, для якої дисципліни спорту та змагання 
використовується траса. 
Приклади записів в розділі «Назва траси»: траса «Черкаська Лозова», траса «Космічна», 
траса ралі «Галіція», траса слалому «Черкаси». 

 
11. п. 7. «Місце розташування траси». 

В даному розділі вказується повна адреса, за якою розміщується траса змагань: Область, 
район, населений пункт, адреса в населеному пункті. 

 
12. П.п. 8, 9 – «Контактна особа», «Телефон», «e-mail:». 

Вказується прізвище, ім’я та по-батькові особи, відповідальної за підтримання контактів 
з ФАУ, її телефон та електронна пошта. 

 
13. Заява повинна потрапити у Виконавчу дирекцію ФАУ не пізніше, ніж за два місяці до 

початку змагання. 
 
14. При поданні пропозиції на проведення етапу Серії необхідно додати позитивне рішення 

Промоутера Серії (при наявності) або відповідного дисциплінарного комітету. 
 
15. При поданні пропозиції на проведення міжнародного змагання додатково подається 

гарантійний документ про сплату внеску у ФІА з дотриманням додаткових вимог 
Мінмолодьспорту. 

 
16. Заява, яка не відповідає вказаним вимогам, повертається заявнику для доопрацювання. 
 


