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ЗАТВЕРДЖЕНО	
Президією	громадської	організації		
«Автомобільна	Федерація	України»	

Протокол	від	28.08.2015	року	
	

ПОЛОЖЕННЯ	
ПРО	ВЕТЕРАНІВ	АВТОМОБІЛЬНОГО	СПОРТУ	УКРАЇНИ	

	
1. ЗАГАЛЬНІ	ПОЛОЖЕННЯ		
	
1.1. Це	«Положення	про	ветеранів	автомобільного	спорту	України»	розроблено	з	

метою	досягнення	мети	діяльності	Автомобільної	федерації	України	 (ФАУ),	
визначеної	 Статутом	 ФАУ,	 та	 створення	 умов	 для	 належного	 вшанування	
спортсменів,	 тренерів,	 спортивних	 суддів,	 організаторів	 змагань	 з	
автомобільного	 спорту,	 які	 внесли	 вагомий	 особистий	 внесок	 у	 розвиток	
автомобільного	спорту	на	території	України,	встановлення	звання	«Ветеран	
автомобільного	 спорту	 України»	 відповідно	 до	 чинного	 законодавства	
України	 з	 фізичної	 культури	 і	 спорту	 та	 «Положення	 про	 Раду	 Ветеранів	
ФАУ».		

	
1.2. Звання	 «Ветерана	 автомобільного	 спорту	 України»	 з	 врученням	 особі	

посвідчення	 та	 пам’ятного	 знаку,	 присвоюється	 рішенням	 Президії	 ФАУ	 за	
поданням	 Ради	 Ветеранів	ФАУ	 спортсменам,	 тренерам,	 механікам,	 суддям	 і	
організаторам	змагань	за	внесок	у	розвиток	автомобільного	спорту	України.	

	
1.3. Кандидатури	 на	 розгляд	 Ради	 Ветеранів	 ФАУ	 для	 присвоєння	 звання	

«Ветеран	автомобільного	спорту	України»	представляються:		
‐ Відокремленими	підрозділами	ФАУ;		
‐ Комітетами	ФАУ,	які	діють	в	рамках	КАС	ФАУ;	
‐ Членами	Ради	Ветеранів	ФАУ;	
‐ Членами	Президії	ФАУ;	
‐ Партнерськими	організаціями	ФАУ.	

	
2. УМОВИ	 ТА	 ПОРЯДОК	 ПРИСВОЄННЯ	 ЗВАННЯ	 ВЕТЕРАНА	

АВТОМОБІЛЬНОГО	СПОРТУ	УКРАЇНИ		
	
2.1. Звання	«Ветеран	автомобільного	спорту	України»	присвоюється	громадянам	

України,	 ,	 які	 досягли	 55	 річного	 віку,	 стаж	 активної	 діяльності	 у	
автомобільному	спорті	України	не	менше	20	років	та	мають:	

2.1.1. Для	 спортсменів	 ‐	 підтвердження	 наявності	 (отримання)	 наступних	
спортивних	звань	у	автомобільному	спорті:		

‐ «Заслужений	майстер	спорту	України»;	
‐ «Майстер	спорту	України	міжнародного	класу»;	
‐ «Майстер	спорту	України»;	
‐ Багаторазовий	Чемпіон	і	призер	Чемпіонатів	України;	
‐ Володар	Рекорду	України;	
або	
‐ «Заслужений	майстер	спорту	СРСР»;	
‐ «Майстер	спорту	СРСР	міжнародного	класу»;	
‐ «Майстер	спорту	СРСР»;	
‐ Володар	Рекорду	СРСР,	або	іншої	країни;	
‐ Багаторазовий	Чемпіон	і	призер	Чемпіонатів	СРСР	або	інших	країн.	
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2.1.2. Для	тренерів	‐	здійснення	тренерської	діяльності	не	менше	20	років	в	Україні	
та	 на	 території	 УРСР,	 підтвердження	 наявності	 (отримання)	 наступних	
почесних	звань	у	автомобільному	спорті:		

‐ Заслужений	тренер	України;		
або	
‐ Заслужений	тренер	УРСР,	СРСР;		

	
2.1.3. Для	спортивних	суддів	–	здійснення	спортивного	суддівства	в	Україні	та	на	

території	 УРСР,	 наявність	 кваліфікаційної	 категорії	 спортивного	 судді	 з	
автомобільного	спорту:	 

‐ «Суддя	Національної	(Вищої,	Міжнародної)	категорії;	
або	
‐ Суддя	Республіканської	категорії	УРСР.		
‐ Суддя	міжнародної	категорії	СРСР,		
‐ 	Суддя	Всесоюзної	категорії	СРСР,		

	
2.1.4. Для	 фахівців	 з	 підготовки	 та	 обслуговування	 спортивних	 автомобілів	 –	

загальний	 стаж	 не	 менше	 20	 років	 відповідної	 діяльності	 при	 забезпечені	
участі	 у	 змаганнях	 спортсменів	 ‐	 Майстрів	 спорту	 міжнародного	 класу,	
багаторазових	 Чемпіонів	 України,	 а	 також	 членів	 збірних	 команд	 УРСР	 та	
СРСР.	

	
2.1.5. Для	 організаторів	 змагань	 ‐	 стаж	 не	 менше	 20	 років	 активної	 діяльності	 з	

проведення	етапів	Чемпіонатів	України	а	також	УРСР	та	СРСР	
	
2.1.6. У	 виняткових	 випадках	 за	 рішенням	 Президії	 ФАУ	 та	 за	 одностайним	

рішенням	 Ради	 ветеранів	 ФАУ	 звання	 «Ветерана	 автомобільного	 спорту	
України»	 може	 бути	 присвоєно	 заслуженим	 спортсменам,	 тренерам,	
механікам,	суддям	і	організаторам	змагань,	які	досягли	віку	55	років,	мають	
загальний	стаж	активної	діяльності	в	автоспорті	в	Україні	або	в	УРСР	більше	
20	 років,	 але	 не	 відповідають	 вимогам	 присвоєння	 звання	 «Ветеран	
автомобільного	 спорту	 України»,	 визначеним	 у	 пп.2.1.1…2.1.5.	 цього	
Положення.		

	
2.2. Звання	 Ветерана	 автомобільного	 спорту	 України	 засвідчується	 пам’ятним	

знаком	«Ветеран	автомобільного	спорту	України»	і	посвідченням.	
	
2.3. 	Вручення	 пам’ятного	 знаку	 «Ветеран	 автомобільного	 спорту	 України»	 і	

посвідчення	 проводиться	 в	 урочистій	 обстановці	 на	 одному	 з	 публічних	
заходів	ФАУ,	і	здійснюється	виключно	безпосередньо	Ветерану.	В	особливих	
випадках,	 наприклад,	 у	 разі	 неможливості	 особистої	 присутності	
нагороджуваного	за	станом	здоров’я	або	інших	поважних	причин,	пам’ятний	
знак	 «Ветеран	 автомобільного	 спорту	 України»	 і	 посвідчення	 можуть	 бути	
вручені	представникові	нагороджуваного,	з	письмової	згоди	останнього.	

	
2.4. Імена	Ветеранів	 автомобільного	 спорту	України,	 їх	фотографії	 та	перелік	 їх	

досягнень	вносяться	до	відповідного	 інформаційний	розділу	на	офіційному	
сайті	 ФАУ.	 Інформація	 про	 присвоєння	 звання	 «Ветеран	 автомобільного	
спорту	України»	в	обов'язковому	порядку	публікується	в	новинній	стрічці	на	
сайті	ФАУ	в	строк	не	пізніше	одного	місяця	з	моменту	події.		
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3. ПРАВА	ТА	ОБОВ'ЯЗКИ	ВЕТЕРАНА	АВТОМОБІЛЬНОГО	СПОРТУ	УКРАЇНИ		
	
3.1. Ветерани	 автомобільного	 спорту	 України	 володіють	 всіма	 правами	 і	

обов'язками	членів	ФАУ	за	винятком	обов'язків	з	обліку	членства	в	ФАУ	та	
звільнені	 від	 сплати	 членських	 внесків.	 Члени	 ФАУ	 (спортсмени,	 тренери,	
судді,	 механіки	 та	 організатори),	 які	 продовжують	 активно	 брати	 участь	 у	
змаганнях	ФАУ	 від	 членських	 внесків	 звільняються	 тільки	 за	 клопотанням	
Ради	ветеранів	ФАУ	та	рішенням	Президії	ФАУ.		

	
3.2. Ветеранам	 автомобільного	 спорту	 України,	 беруть	 участь	 у	 змаганнях	ФАУ	

серед	ветеранів,	на	підставі	разових	ліцензій,	які	надаються	за	рахунок	ФАУ	
при	поданні	посвідчення	«Ветеран	автомобільного	спорту	України».	

	
3.3. Ветерани	автомобільного	спорту	України	мають	право	на	пільгових	умовах	

брати	 участь	 у	 змаганнях	 та	 інших	 заходах,	 що	 проводить	 ФАУ	 за	
клопотанням	Ради	ветеранів	ФАУ	та	рішенню	Президії	ФАУ.	

	
3.4. Рішенням	 Президії	 ФАУ	 (за	 клопотанням	 Ради	 ветеранів	 ФАУ)	 окремі	

ветерани	 автомобільного	 спорту	 України	 можуть	 частково,	 або	 повністю	
звільнятися	від	сплати	внесків	у	ФАУ.		

	
3.5. Всі	 ветерани	 автомобільного	 спорту	 України	 мають	 право	 безкоштовного	

входу	 на	 змагання	 з	 автомобільного	 спорту	 будь‐якого	 рангу	 на	 території	
України.		

	
3.6. 	Ветерани	 автомобільного	 спорту	 мають	 право	 безкоштовно	 відвідувати	

НТЗ,	семінари,	змагання	та	інші	заходи,	що	проводяться	ФАУ.		


