
ПРОТОКОЛ  №______/2008 
засідання Комітету спеціальних позашляхових змагань 

Автомобільної федерації України 
 

21 червня 2008 року, м. Київ 
 

На Засіданні присутні:  
Голова Комітету  Сухецький Богдан (8-067328-3000) 
Секретар Комітету Калиницька Ірина (8-050-526-5200) 
Члени Комітету  Літінський Геннадій (8-067-563-2277) 

Мачача Сергій (8-067-327-2359) 
Роденко Олександр (8-050-452-2956) 
Дадасов Володимир  

Вітсутні члени Комітету: Селюков Віталій (8-050-570-0987), Сукрухо Деніс (8-050-352-0843) 
 
Присутні більш ніж 50% членів Комітету. Засідання вважається правомочним. 
 
Присутні: 
Калниш Світлана, Любимов Сергій, Лойленко Михайло, Ястреб Сергій, Єнакієв Геннадій, 
Новицький Богдан, Макаренко Геннадій, Храбан Олександр, Попов Олександр, Черниш 
Костянтин, Лук’янчук Олександр 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення календаря змагань на 2008 рік. 

2. Створення єдиної суддівської бригади на весь сезон 2008 року. 

3. Затвердження регламенту Джип-спринта. 

4. Внесення змін в регламентуючи документи. 

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 

Сухецького Б. щодо ситуації проведення Кубку України з ралі-рейдів у 2008 році. 

Лойленко М. щодо питання організації єдиної суддівської бригади на етапах Кубку України з 

ралі-рейдів. 

Лойленко М. щодо пропозиції виділити на регіональних змагання автомобілі з каркасами 

безпеки в іншу залікову групу. 

Дадасов В. щодо питання розподілу спортсменів, що виступають на мотоциклах та 

квадроциклах, на групи «спорт» та «рейд» за технічною оснащеністю мото- та квадротехніки. 

Ястреба С. та Єнакієва Г. щодо проведення Етапу Кубку України з ралі-рейдів 

«Кіммерійський Тракт». 

Новицького Б. щодо заявки на проведення Етапу Кубку України з ралі-рейдів «Баха «Кубок 

Дружби 2008». 

Сухецького Б. щодо організації та проведення змагань з джип-спринту. 

Калиницьку І. щодо відповідальних осіб за прийомку планів безпеки та трас етапів Кубку 

України з ралі-рейдів. 



 
Сухецького Б. щодо звернення клубу «Оффроудмастер» в ФАУ про створення робочої групи з 

трофі. 

Сухецького Б. щодо проведення несанкціонованого ФАУ змагання Трофі-рейду 

«Karmageddon.Part 3». 

Попова О. щодо експлуатації в Кубку України з ралі-рейдів його автомобіля УАЗ, автомобіля 

УАЗ Безкоровайного Г. та автомобіля ГАС-69 Нероденко В. без рестрикторів. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Для забезпечення суддівства етапів Кубку України з ралі-рейдів у 2008 році розробити 

список офіційних осіб ФАУ, яких рекомендувати організаторам змагань залучати до 

суддівства. Відповідальний – Калиницька І.  

2. Прийняти від Громадської організації «Клуб екстремального спорту «Керч-Екстрім «4х4» 

заявку на проведення змагань та включення у Календарний план ФАУ ІІ Етапу Кубку 

України з ралі-рейдів «Кіммерійський Тракт» та регіонального змагання Ралі-рейд 

«Кіммерійський Тракт» 31 липня-03 серпня 2008 року (АР Крим, м. Феодосія, Ленінський 

район). 

3. Прийняти від Громадської організації «Автомобільний клуб «4х4 Спорт» заявку на 

проведення змагань та включення у Календарний план ФАУ Етапу Кубку України з ралі-

рейдів «Баха «Кубок Дружби 2008» та регіонального змагання Ралі-рейд «Дружба-рейд 

2008» 07-09 листопада 2008 року (м. Харків, Харківська область, Чугуївський район). 

4. Резервний Етап Кубку України з ралі-рейдів запланувати на 03-05 жовтня 2008 року та 

включити в Календарний план автомобільних змагань ФАУ 2008 року. 

5. У 2008 році прийняття планів безпеки та траси Етапів Кубку України з ралі-рейдів 

доручити Любимову Сергію та/або Лойленко Михайлу (на вибір організаторів змагання). 

6. У 2009 році провести Кубок України з джип-спринту з кількома етапами  по території 

України. Відповідальний за підготовку регламентуючих документів - Сухецький Б. 

7. Включити до заліку Кубку України з ралі-рейдів 2009 року в окрему залікову групу 

спортсменів, що змагаються на квардроциклах. Відповідальний за підготовку технічних 

вимог до квадроциклів та регламентуючих документів – Дадасов В. 

8. Не виділяти в окрему залікову групу на регіональних змагання автомобілі з каркасами 

безпеки. Залишити на вибір організаторів формування залікових груп у регіональних 

змагання. 

9. Провести окреме засідання Комітету з питання створення робочої групи з трофі на яке 

запросити всіх зацікавлених осіб з усіх позашляхових клубів. 

10. Зробити зауваження  Харківському спортивному позашляховому товариству «Нива & Ко 

Клуб» та Спортивному клубу «Kharkov Union 4x4» як організаторам Трофі-рейду 

«Karmageddon.Part 3», що заявлене ними змагання несанкціоноване ФАУ і не включено 



 
до календарного плану змагань ФАУ, а в регламентуючих документах було посилання на 

відповідність проведення трофі-рейду згідно Національного спортивного кодексу, інших 

регламентуючих документів ФАУ. Цим організатори змагань ввели в  оману спортсменів, 

що брали участь у вищеозначеному змаганні. Вирішення питання щодо накладення 

дисциплінарного покарання на організаторів змагання передано до Дирекції ФАУ. 

11. Розробити та надати до Дирекції ФАУ пропозицію щодо розробки схеми тимчасового  (на 

деякий строк) членства в ФАУ, що позволяє спортсменам приймати участь у одному або 

декількох змагань ФАУ з оплатою членських внесків меншого розміру. 

12. Запропоновано Попову О. зробити технічний аналіз експлуатації його автомобіля УАЗ з 

рестриктором та без такого,  звернутися за роз’ясненнями до Технічного комітету ФАУ 

по цьому питанню та звернутися на форумі сайту www.4x4extreme.com.ua до інших 

спортсменів ралі-рейдів з проханням висловити свою думку по питанню допуску до 

змагань  - етапів Кубку України з ралі-рейдів - автомобілів «пострадянського 

виробництва» без рестрикторів. 

13. На 2009 рік розробити систему сплати стартових внесків змагань на пропорційній основі  

відносно строку оплати, що передує даті змагання. Відповідальний – Сухецький Б. 

14. З метою удосконалення системи відповідальності організаторів змагань у 2009 році 

визнати, що організатор не має право змінювати заявлену ним дату змагання. 

Виключення зміни дати змагання складатиме тільки за умови природних форс-мажорних 

обставин. Інша дата змагання призначатиметься, виходячи з урахуванням затвердженого 

плану інших  змагань. 

 
 

Голосування проводилось шляхом прийняття рішення простою більшості голосів членів 
Комітету,  
 
Голова Комітету      ________________Б.Сухецький 
 
Секретар Комітету   ________________І.Калиницька 
 
Члени Комітету    ________________Г.Літінський  

 
  ________________С.Мачача 
 
  ________________О.Роденко 
 
  ________________В.Дадасов 


