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ПОГОДЖЕНО 
Комітет Тайм Аттак FAU 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Комісією автомобільного спорту 

Автомобільної Федерації України 
Рішення від _______ року 

 
АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 

КОМІТЕ ТАЙМ АТТАК 
 

Доповнення№2 від 1.09.2021 до  
ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЕРІЇ 

ЮНАЙТЕД ТАЙМ АТТАК СЕРІЯ 2021 
(UNITED TIME ATTACK SERIES 2021 ) 

 
 
 
ЗАЯВИ, ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІЇ 

1. Учасник може подати заяву (письмове звернення учасника) на ім’я 
Директора змагання з інформацією (описом) фактів порушення 
регламенту, фактів стосовно безпеки змагань та інших зауважень. Ці 
заяви приймаються до розгляду КСК за поданням Директора змагань. 

2. Будь-який протест повинен бути поданий у відповідності з НСК FAU. 
3.  Кожен протест повинен подаватися у письмовій формі, підписаний 

володарем ліцензії учасника та повинен супроводжуватись внеском у 
розмірі 2000 грн. Якщо протест подається стосовно технічного стану ТЗ до 
цього додається гарантійний внесок у сумі: 

- 5000 грн. - за перевірку однієї з ТЗ (двигун, трансмісія, керування, 
гальмівна система і т.і.), яка не потребує розбирання агрегату. 

- 10000 грн. - за перевірку однієї з ТЗ (двигун, трансмісія, керування, 
гальмівна система і т.і.), яка потребує розбирання агрегату. 

4. Витрати, що пов’язані з виконанням робіт по демонтажу та монтажу при 
перевірці протесту, що не покриваються гарантійним внеском 
відносяться на рахунок протестуючої сторони. 

5. Внесок, вказаний в п.3. повертається тільки у випадку, якщо протест 
виявився обґрунтованим або на основі рішення FAU. 
 

6.  Протести подаються Директору змагання безпосередньо, або через 
Офіцера по зв’язкам с учасниками. При відсутності Директора змагання 
протести подаються будь-кому із Спортивних Комісарів. 

7.  Протести подаються: 
- проти прийняття заявки – не пізніше 30 хвилин після закінчення 

передстартового ТЗ, 
- проти рішення технічного Комісара - на протязі 30 хвилин після 

винесення цього рішення, 
- проти помилок або порушень, здійснених на протязі змагання з 
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питань відповідності (невідповідності) ТЗ вимогам або 
класифікації, встановленій по закінченню змагання – подається на 
протязі 30 хвилин після публікації попередньої остаточної 
класифікації результатів змагання. 

8.  Забороняється внесення протестів по рішенням, винесеними суддями 
лінії старту, суддями фінішу або суддями факту по суті виконання ними 
своїх службових обов’язків згідно НСК FAU. 

9. Учасники можуть подавати апеляції відносно прийнятих рішень у 
відповідності з НСК FAU. 

10. Для збереження за собою права на апеляцію учасник зобов’язаний на 
протязі 30 хвилин після опублікування рішення Спортивних Комісарів 
письмово повідомити їх про намір подати апеляцію. Письмове 
повідомлення про намір подати апеляцію супроводжується внеском у 
розмірі 2000 грн. 

11. При поданні апеляції, нагородження проводиться з врахуванням правил 
встановлених НСК FAU 

 
ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
 

1. Нагородження переможців змагання бажано проводити згідно Програми 
змагання за Офіційною остаточною класифікацією (результатами) 
змагання. Але, при можливості, можна проводити нагородження згідно 
Програми змагання за Попередніми результатами, що не враховують 
результати заключного технічного огляду та/або можливого факту 
подачі протестів та апеляцій . 

2. У випадку невідповідності Офіційних остаточних результатів Попереднім, 
учасники змагання, які неправомірно отримали нагороди, повинні 
повернути їх Промоутеру. 

3. Під час проведення церемонії нагородження всі особи повинні 
дотримуватись вказівок розпорядника церемонії, в тому числі вказівок 
офіційної особи, яка скеровує правильність постановки та проїзду 
автомобілів. 

 
4. Відсутність на церемонії нагородження Водіїв/Представників без 

наявності форс-мажорних обставин пеналізується грошовим штрафом в 
розмірі 1000 грн. на користь Промоутера змагання, а Водії (їх 
Представники), що посіли призові місця, додатково позбавляються 
нагородної атрибутики та призів. 


