
МІСЦЕВА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ПРИ ВП Житомирської області

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ (проект)

Місце проведення: м. Полтава, вулиця Європейська буд. 49, ТРК «Лтава».

Дата проведення: 15.02.2020 з 10-00 до 17-00

Дата початку та закінчення реєстрації учасників: 06.02.2020 р. - 13.02.2020 р.

Контактна особа для реєстрації учасників - Приходько Андрій, тел. +380 (95) 020-62-04

Програма семінару:

Лектор Тема лекції Тривалість

Тіньков Михайло НСК 2020 року 10:00-11:00
(1 година)

Горгуль Антон
Правила Чесної гри.
План безпеки змагання.

11:00-12:00
(1 година)

Сидорчук Лариса
Особливості здійснення обов'язків секретаріату 
змагання. 

12:00-13:00
(1 година)

Приходько Андрій
Особливості здійснення своїх обов’язків, офіційними 
особами під час змаганнь.

13:30-14:30
(1 година)

Величко Світлана
Особливості проведення змагань на закритих 
кільцевих трасах. 
Опит праці на змаганнях «Формули 1»

14:30-15:30
(1 година)

Перерва 13:00-13:30
(30 хвилин)

Атестація суддів категорій: Асистент, Третя, Друга. 15:30-16:30
(1 година)

Підведення підсумків. 16:30-17:00
(30 хвилин)

Особа,  що  відповідає  за  проведення  семінару:  Тіньков  М.  В.,  тел.  +380  (67)  562-12-29,
2010.doss@gmail.com
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