
ПРОГРАМА
Всеукраїнського суддівського семінару з автомобільного спорту

01–02 лютого 2020 року, м. Львів, вул. Костюшка, 11, 
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, авд. 127

День 1, Субота , 01 лютого 2020р. 
Час Тема лекції П І лектора

9:00…9:50 Реєстрація учасників
10.00…10.15 Вступне слово Голови Комітету офіційних осіб ФАУ, 

завдання семінару, подання програми
Світлана 
КАЛНИШ

10:15…11.00 Нові зміни у НСК FAU, Правила чесної гри FAU і Загальні 
вимоги до змагань FAU стосовно авторалі і гірських гонок 

Сергій 
ЄЖЕНКОВ

11:00…12:15 Основні дефініції, службові обов’язки і засади підготовки 
персоналу постів спостереження на трасах автом. змагань

Олег
 РИБАК

12:15…13:00 Надання першої домедичної допомоги постраждалим в 
умовах автомобільних змагань

Віра 
БУДЗИН

13:00…13:45 Порядок  атестації  та  переатестації  персоналу  постів
спостереження на трасах автомобільних змагань

Людмила 
РИБАК

13:45     14:45 Обідня перерва

14:45…15:30 Зміст плану безпеки, обов’язки офіційних осіб, персоналу та 
залучених служб

Олег 
РИБАК

15:30…16:15
Медичне забезпечення автомобільних змагань у світлі 
медичної реформи 

Олена 
ШМАЛЕЙ

16:30…17:30 Атестація  персоналу  постів  спостереження  на  трасах
автомобільних змагань

Людмила 
РИБАК

16:30…18:00 Перша сесія атестації Офіційних Осіб для отримання або 
підтвердження першої та національної категорії 

Світлана
КАЛНИШ

День 2,  Неділя, 02 лютого 2020р.
Час Тема лекції П І лектора

9:00…9:45 Нові  технічні  вимоги 2020 року до спортивних автомобілів
для ралі, гірських і трекових гонок

Сергій 
ТРУТНЄВ

10:00…11:00 Особливості здійснення обов'язків секретаріату змагання, 
робота КСК.

Світлана 
КАЛНИШ

11:00…11:45 Підготовка документації змагань, взаємодія директора 
змагання з представниками оргкомітету, з офіційними 
особами і представниками залучених служб.

Сергій 
ЄЖЕНКОВ

12:00…12:45 Резервний слот 
12:00…12:45 Нове у регламентуючих документах з трекових гонок на 2020

рік
Людмила 
РИБАК

13:00…14:00 Обідня перерва

14:00…14:45 Круглий стіл 
15:00…15:45 Друга  сесія  атестації Офіційних  Осіб  для  отримання  або

підтвердження першої та національної категорії
Олег 
РИБАК

16:00…16:45 Підведення підсумків Семінару Світлана
КАЛНИШ

17:00 Від’їзд учасників

Лектори семінару



Калниш Світлана Георгіївна- Спортивний директор ФАУ, Голова комітету офіційних осіб ФАУ, Член КАС ФАУ,
Секретар комітету спеціальних позашляхових змагань та комітету безпеки та медицини, суддя національної 
категорії.

Рибак Олег Юрійович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри  водних та 
неолімпійських видів спорту ЛДУФК ім. Івана Боберського,  Голова комітету безпеки та медицини 
ФАУ,  член комітету трекових гонок ФАУ, суддя національної категорії.

Єженков Сергій Петрович – Директор Галицького автомобільного клубу, Голова комітету гірських 
гонок,  суддя національної категорії. 

Рибак Людмила Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 
інформатики та кінезіології ЛДУФК ім. Івана Боберського, член комітету трекових гонок ФАУ, 
суддя національної категорії

Трутнєв Сергій Альбертович – директор ТОВ "АВТОСПОРТСЕРВІС-СІНТ" (м. Ужгород), член 
Ради ветеранів ФАУ, суддя національної категьрії 

Будзин Віра Романівна -  кандидат наук з фізичного виховання і спорту, зав. кафедри спортивної 
медицини, здоров’я людини ЛДУФК ім. Івана Боберського

Шмалей Олена Костянтинівна – керівник центру спортивної медицини Львівського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру, член комітету безпеки змагань і медицини ФАУ, суддя першої
категорії

До послуг лекторів – мультимедійне обладнання


