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ДОВІДКА
щодо основних прав та обов’язків Автомобільної федерації України,
як національної спортивної федерації з автомобільного спорту
З метою роз’яснення основних прав та обов’язків Автомобільної федерації України
(далі - FAU), визначених Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими
законодавчими актами, статусом національної спортивної федерації з автомобільного
спорту та Договором між Мінмолодьспорту України та FAU, члена Міжнародної
автомобільної федерації (далі - FIA) зі спортивними повноваженнями на території
України (ASN) та для використання у своїй діяльності, інформуємо про наступне.
Обов’язки та повноваження FAU, в якості національної федерації з автомобільного
спорту, визначені Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими
законодавчими актами та Договором про співпрацю між Мінмолодьспорту України та
Автомобільною федерацією України від 27.02.2014 щодо популяризації автоспорту та
надання статусу національної спортивної федерації з автомобільного спорту (далі Договір) та Правилами спортивних змагань з автомобільного спорту, затвердженого
Мінмолодьспортом України за поданням FAU.
FAU згідно з Договором делеговано виключне право на організацію та проведення
офіційних міжнародних та національних змагань з автомобільного спорту на території
України, тобто всіх спортивних заходів з будь-якої з дисциплін автомобільного спорту,
які відповідають одній, з вказаних ознак і проводяться:
з метою порівняння досягнень спортсменів;
з визначенням переможців;
відповідно до Правил спортивних змагань з автомобільного спорту та
регламентуючих документів національної федерації з автомобільного спорту;
за затвердженим FAU регламентом, який відповідає вимогам законодавства;
та включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України або відповідних, календарних планів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ та сіл.
Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Договору FAU, як
Організатор, має та використовує, в порядку, визначеному Статутом FAU, Національним
Спортивним Кодексом FAU та іншими регламентуючими документами FAU, наступні
виключні права:
Право представляти автомобільний спорт України у Міжнародній автомобільній
федерації (FIA) та на міжнародних спортивних змаганнях;
Право на організацію та проведення на території України офіційних міжнародних
та всеукраїнських змагань з автомобільного спорту;
Право вимагати від членів FAU виконання умов договорів і контрактів, укладених
зі спонсором, генеральним спонсором від імені FAU;
Право на використання назви всіх спортивних заходів та їх символіки;
Право на розміщення реклами в місцях та під час проведення спортивних заходів;

-

-

-

Право визначення виробників, товари яких (спортивний одяг, взуття, спортивне
обладнання та інвентар) обов'язково використовуються учасниками під час
проведення спортивних заходів, в тому числі технічного обладнання для
дотримання вимог пасивної та активної безпеки;
Право на висвітлення спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або
звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а
також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування
заходу.
Договором також передбачені зобов’язання FAU щодо:
забезпечення кваліфікованого та об’єктивного суддівства;
заборона передачі делегованих повноважень і прав третім особам;
дотримання вимог Міжнародної автомобільної федерації (FIA) щодо проведення
спортивних заходів з автомобільного спорту в Україні;
внесення пропозицій до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів України, відповідних календарних планів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ та сіл;
забезпечення участі у чемпіонатах та кубках України найсильніших спортсменів
України з усіх регіонів та громадських об’єднань фізкультурно- спортивної
спрямованості, що відповідно до своїх статутних документів сприяють розвитку
автомобільного спорту в Україні.

FAU, відповідно до Статуту, забезпечує у своїй діяльності дотримання також інших
вимог чинного законодавства, Статуту FIA, Міжнародного Спортивного Кодексу FIA та
інших регламентуючих документів FIA.
Перелік основних законодавчих актів, які регламентують спортивну
діяльність FAU:
1.
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII.
2.
Закон України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань» від 03.11.2015 № 743-VIII.
3.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів.» від 18.12.1998 № 2025.
4.
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України «Про затвердження Вимог до змісту
положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або
спортивні змагання» від 06.08.2010 № 2659.
5.
Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку складання календарних
планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» від 05.05.2015 №
1341.
6.
Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про Єдину спортивну
класифікацію України» від 11.10.2013 № 582.
7.
Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту» від
24.04.2014 № 1305.
8.
Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку присвоєння
кваліфікаційних категорій спортивним суддям» від 16.07.2013 № 31.
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