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Протокол від 20.12.2012 року
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комітет спеціальних позашляхових змагань ФАУ
Це « Тимчасове Положення про Комітет спеціальних позашляхових змагань ФАУ» (далі
Положення) розроблено для організації роботи вказаного комітету щодо подальшого розвитку
спеціальних позашляхових змагань в рамках Автомобільної Федерації України.
1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТИ КОМІТЕТУ
1.1. Голова комітету призначається КАС ФАУ з числа членів ФАУ, на підставі розгляду
запропонованої кандидатом програми діяльності комітету, та є членом відповідного комітету за
посадою.
1.2. Склад комітету затверджується КАС ФАУ за поданням Голови комітету.
1.3. Голова комітету на виконання покладених обов’язків відповідає за організацію діяльності
комітету, розподіл обов’язків між його членами, щорічно звітує КАС ФАУ за діяльність комітету, в
тому числі щодо виконання рішень КАС ФАУ, відповідає за збереження протоколів засідань та
документації комітету.
Заступник Голови комітету виконує обов'язки Голови комітету в разі його тимчасової
відсутності.
Секретар відповідає за ведення протоколів засідань та ведення робочої документації комітету.
Секретар комітету бере участь у засіданнях, але не має права вирішального голосу.
1.4. В складі комітету створюються:
Підкомітет ралі-рейдів;
Підкомітет трофі-рейдів;
Робоча група тріалу;
Робоча група змагань на квадроциклах;
1.5. Голови підкомітетів є заступниками Голови комітету.
1.6. Комітет не проводить спільних засідань. Рішення комітету приймаються на засіданнях
підкомітетів або робочих груп. Голова комітету бере участь у засіданні підкомітету або робочої
групи з правом вирішального голосу.
1.7. Рішення підкомітетів набувають чинності після їх підписання Головою комітету або
заступником Голови комітету, Головою відповідного підкомітету.
1.8. Рішення робочих груп набувають чинності після їх підписання Головою комітету.
1.9. Засідання підкомітетів (робочих груп) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох
разів на рік, скликаються Головою Комітету, Заступником Голови Комітету або за вимогою не
менше половини членів підкомітету (робочої групи). – відповідальним секретарем КАС ФАУ або
КАС ФАУ.
Про дату та місце проведення засідання члени комітету, члени КАС ФАУ та Дирекція ФАУ
повинні бути попереджені щонайменше за 7 днів.
Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів
підкомітету (робочої групи).
Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх поіменним голосуванням та
оформлюються протоколом, який підписують Голова Комітету та Секретар Комітету.
Кожний член підкомітету (робочої групи) при голосуванні має один голос.
Член підкомітету (робочої групи) може дати письмове доручення на участь у засіданні (з
правом додаткового голосу) іншому члену підкомітету (робочої групи) .
В разі необхідності, підкомітет (робоча група) може прийняти рішення стосовно питань, які
попередньо розглядалися на засіданні, шляхом опитування членів комітету з використанням
телефону або електронних засобів зв’язку.

В цьому випадку рішення приймається при відсутності заперечень зі сторони членів комітету.
Рішення, прийняті шляхом опитування оформлюються окремим протоколом.
Для ознайомлення членів ФАУ з прийнятими рішеннями відповідні протоколи подаються в
КАС ФАУ та Дирекцію ФАУ протягом 3 робочих днів.
На засіданні підкомітету (робочої групи) можуть бути присутні члени КАС ФАУ та члени
Президії ФАУ з правом дорадчого голосу.
1.10. Комітет веде роботу згідно плану діяльності на рік та програми розвитку на найближчі
три роки. Голова комітету щорічно, не пізніше дати встановленої КАС ФАУ, подає в КАС ФАУ
інформацію про діяльність комітету, а також проект плану діяльності на наступний рік.
1.11. У випадку незадовільної діяльності робочого органу, невиконання рішень КАС ФАУ та
регламентуючих документів ФАУ, КАС ФАУ може прийняти рішення про накладання на винних
осіб пеналізації (тільки щодо власників ліцензій) або вжити інших заходів впливу аж до розпуску
відповідного робочого органу.
Водії що брали участь у останньому (результати якого затверджено) Чемпіонаті України з
відповідної дисципліни автомобільного спорту або Кубку України, якщо в цій дисципліні Чемпіонат
не проводився, можуть більшістю голосів ініціювати перегляд рішення КАС ФАУ про призначення
Голови відповідного дисциплінарного комітету або робочої групи.
2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ
2. Комітет спеціальних позашляхових змагань ФАУ самостійно та за дорученням КАС
ФАУ:
2.1 Розробляє на базі НСК ФАУ та інших регламентуючих документів з автомобільного спорту
проекти Регламентів Чемпіонатів, Кубків та інших серій України а також проекти Стандартних
Регламентів вказаних змагань;
2.2 Розробляє або узгоджує проекти Регламентів національних змагань, в тому числі серій
національних змагань;
2.3 Готує рекомендації щодо розробки нових документів, проекти змін та доповнень до діючих
регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту;
2.4 Розробляє пропозиції щодо Календарного плану автомобільних змагань у відповідній
дисципліні. Узгоджує внесення змін та доповнень до затвердженого плану змагань;
2.5 Здійснює, при відсутності відповідного Організатора, координацію проведення Чемпіонату
України та інших серій змагань, в тому числі, узгоджують регламенти окремих етапів серії. Готують
поточні та підсумкові результати вказаних змагань.
2.6 Самостійно здійснює повноваження, передбачені регламентами Чемпіонату, Кубку
України, Кубку ФАУ;
2.7 Контролює хід підготовки змагань;
2.8 Контролює стан та підготовку спортивних об’єктів;
2.9 Організує спеціальну додаткову підготовку офіційних осіб;
2.10 Призначає, з переліку, затвердженого КАС ФАУ, директора змагання, Голову КСК та
спортивного комісара на змагання Чемпіонатів України, Кубків України, Кубків ФАУ та інформує
про своє рішення КАС ФАУ;
2.11 Координує організацію та здійснює поточний нагляд за суддівством змагань;
2.12 Розглядає питання спортивної етики, випадки прояву неспортивної поведінки зі сторони
володарів ліцензій ФАУ і дає відповідні рекомендації щодо можливого застосування пеналізації;
2.13 Координує діяльність Робочих груп КАС ФАУ, діяльність яких здійснюється в рамках
Комітету.

