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АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ІСТОРІЇ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ 
 І ІСТОРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

(КІТЗ FAU) 
 
 

ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗАХОДІВ ФАУ  
У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КІТЗ ФАУ 

 
1. Основні положення 
1.1. Календар заходів ФАУ у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ (далі Календар заходів 

КІТЗ ФАУ), включає в себе будь-які події та заходи, які відповідають регламентуючим 
документам ФАУ та КІТЗ ФАУ та включені до нього у відповідності до цією Процедури 
формування календаря заходів ФАУ у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ (далі – 
Процедура).  

1.2. У календар заходів КІТЗ ФАУ можуть входити заходи, організовані КІТЗ ФАУ 
спільно з іншими підрозділами ФАУ та іншими організаціями. 

1.3. У календар заходів КІТЗ ФАУ не можуть входити заходи за участю історичних 
ТЗ, в яких допустима швидкість переміщення ТЗ перевищує 50км/год і є визначальною 
як і час. 

 
2. Формати заходів у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ 
 
2.1. Демонстрація (виставка) - захід не пов'язаний з рухом транспортних засобів. 

Конкуренція на таких заходах полягає в визначенні краще збережених/відновлених ТЗ, 
презентації екіпажів, інших змагань не пов'язаних з рухом транспортних засобів-
учасників. 

 
2.2. Парад - одноденний захід у якому транспортні засоби-учасники 

переміщуються організованою колоною за встановленим маршрутом з дотриманням 
швидкісного режиму, дистанції та порядку. Траса параду повністю знаходиться в межах 
одного населеного пункту (населених пунктів-сателітів). Конкуренція на таких заходах 
полягає у визначенні краще збережених/відновлених ТЗ, презентації екіпажів, 
дотримання дистанції, інших змагань не пов'язаних з рухом транспортних засобів-
учасників. 

 
2.3. Ретро-ралі - заходи, пов'язані з рухом транспортних засобів з елементами 

традиційних автомобільних змагань (ралі, кільце і тп), але в яких строго обмежена і 
строго контрольована максимальна середня швидкість руху 50 км/год згідно Додатку К 
МСК FIA та ТК FIVA. На ретро-ралі допускаються спеціальні обладнані ділянки де 
визначальним є час руху чи вправність керування транспортним засобом. Конкуренція 
на таких заходах полягає в наступному, основними показниками є: дотримання 
регулярності руху та відповідності дорожній карті, визначення краще 
збережених/відновлених транспортних засобів; додатковою конкуренцією є кращі 
показники на спеціальних ділянках, презентації екіпажів, інших змагань не пов'язаних з 
рухом транспортних засобів-учасників. 
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2.4. Туристичний Збір - одно або багатоденний захід, у якому транспортні засоби-
учасники переміщуються організованою колоною чи самостійно за встановленим 
маршрутом з дотриманням швидкісного режиму. Траса Туристичного збору передбачає 
відвідування понад одного населеного пункту (пам'ятки). Обов'язковими у такому 
заході є екскурсійні і пізнавальні програми. Метою таких заходів є відвідування 
історичних, природніх, культурних пам'яток. Конкуренція на таких заходах полягає у 
визначенні краще збережених/відновлених ТЗ, презентації екіпажів, дотримання 
маршруту, хронологічного порядку, інших конкурсів не пов'язаних з рухом 
транспортних засобів-учасників. 

 
2.5. Фестиваль – масовий захід, основною складовою якого є подія пов'язана з 

історичними ТЗ (Парад, Виставка, Ретро-ралі, Туристичний збір) але в якому не менше 
третини ресурсів відводиться на розважально-пізнавальні акції для відвідувачів (шоу-
програми, торгівля, громадське харчування, конкурси і тп). 

 
2.6. Зліт – захід, який має на меті зібрати в одному місці в один час однодумців. 

Найбільш поширений - зліт одноклубників. Подія має активності, які більш спрямовані 
на залучення самих учасників зльоту. 

 
3. Процедура подання заходу до календаря КІТЗ ФАУ 
3.1. Потенційний Організатор оформлює заявку встановленого ФАУ зразка на 

внесення у календар свого заходу і подає її в КІТЗ ФАУ. 
3.2. Організатори традиційних і щорічних заходів повинні подати свої заявки на 

включення у календар не пізніше дати завершення формування загального календаря 
ФАУ (жовтень-листопад поточного року). 

3.3. Якщо захід відбувається вперше, заявка повинна бути оформлена більше ніж за 
30 календарних днів до початку заходу. При проведенні заходу вперше, КІТЗ ФАУ не 
гарантує включення заходу у календар ФАУ поточного року. 

 
4. Градація заходів у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ 
Заходи включені до календаря КІТЗ ФАУ мають градацію: 
- міжнародні; 
- національні; 
- клубні. 
 
5. Рейтинг заходів у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ 
За результатами оцінки заходів (див. Положення про порядок оцінки та 

встановлення рейтингу заходів у сфері відповідальності КІТЗ ФАУ) поточного року КІТЗ 
ФАУ встановлює рейтинговий коефіцієнт кожного кваліфікованого заходу. У календарі 
КІТЗ ФАУ поточного року відображається рейтинговий коефіцієнт заходів попереднього 
року. Для заходів, які проводяться вперше, або не кваліфікованих у попередньому році 
(роках), відображається рейтинг «не кваліфіковано». 

 
6. Порядок внесення заходу до календарного плану КІТЗ ФАУ 
6.1. Для внесення заходу до календарного плану КІТЗ ФАУ Організаторові 

необхідно надіслати в КІТЗ ФАУ заявку встановленого зразка. 
6.2. Комітет з формування календарного плану КІТЗ ФАУ при відповідності 

заявленого заходу, одному або кільком одночасно, критеріям викладеним у п.2 цього 
документа, а також при відсутності конфліктів дат та назв, вносить заявлений захід до 
проекту календарного плану КІТЗ ФАУ. 
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6.3. При виникненні конфлікту дат, Комітет з формування календарного плану 
КІТЗ ФАУ докладає зусиль для врегулювання конфліктів з накладанням дат. Якщо при 
наявності накладання дати, Організатори таких заходів не заперечують, то вони можуть 
бути призначені на одну дату. 

 
При наявності заперечень перевага віддається тому Організаторові який (в 

порядку пріоритету): 
а) успішно провів захід під егідою КІТЗ ФАУ в такі терміни в попередньому році; 
б) успішно провів захід під егідою КІТЗ ФАУ з такою ж назвою в попередньому році; 
в) не має відмін заходів під егідою КІТЗ ФАУ в попередньому році; 
г) не має переносів дат заходів під егідою КІТЗ ФАУ в попередньому році; 
д) співпрацює з КІТЗ ФАУ триваліший час; 
є) раніше подав заявку до Комітету з формування календарного плану КІТЗ ФАУ.  
При застосуванні пріоритету і відсутності консенсусу в календар вноситься захід, 

Організатор якого має перевагу згідно пріоритету. 
 
6.4. При виникненні конфлікту назв - питання виноситься на обговорення КІТЗ 

ФАУ. Перевагу має Організатор, який раніше використовував цю назву. 
 
7. Внесення змін до Календарного плану КІТЗ ФАУ 
При потребі внесення змін до заходів, внесених раніше, до календарного плану 

КІТЗ ФАУ застосовуються процедури, викладені нижче. 
 
7.1. Внесення змін до назви:  
- якщо немає конфлікту назв, Організаторові достатньо надіслати відповідну 

заявку до Комітету з формування календарного плану КІТЗ ФАУ; 
- при виникненні конфлікту назв - на розгляд КІТЗ ФАУ. 
Якщо протягом 5 робочих днів від подачі заявки на зміну назви, Комітет з 

формування календарного плану КІТЗ ФАУ не висловив заперечень, вважається, що 
конфлікту за назвою немає. 

7.2. Внесення змін до дати: 
- якщо немає конфлікту дат, Організаторові достатньо надіслати відповідну заявку 

до Комітету з формування календарного плану КІТЗ ФАУ; 
- при виникненні конфлікту дат - на розгляд КІТЗ ФАУ. 
Якщо протягом 5 робочих днів від подачі заявки на зміну дати, Комітет з 

формування календарного плану КІТЗ ФАУ не висловив заперечень, вважається, що 
конфлікту за датою немає. 

7.3. Якщо змінюється Організатор заходу, Порядок внесення заходу до 
календарного плану КІТЗ ФАУ проводиться згідно п.6 цього документа. 

 
8. Затвердження календарного плану КІТЗ ФАУ  
Комітет з формування календарного плану КІТЗ ФАУ проводить узгодження 

поданих заявок і виносить проект календарного плану КІТЗ ФАУ на голосування КІТЗ 
ФАУ, не пізніше дати завершення формування загального календаря ФАУ (жовтень-
листопад поточного року). 

Голосування за проект календарного плану КІТЗ ФАУ проводиться згідно з 
Положенням про КІТЗ ФАУ. 

 
Додатки: 
- Бланк заяви на внесення до календарного плану КІТЗ ФАУ; 
- Форма календаря КІТЗ ФАУ. 


