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ПРОТОКОЛ 
 

КОМІСІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ 

АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (FAU) 
 

 

03.12.2013 р.           м.Київ 
 

В засіданні КАС FAU, і прийнятті рішень, взяли участь члени КАС FAU: 

- Піщев Сергій Леонідович (Голова КАС FAU) 

- Юрченко Юрій Іванович (Секретар КАС FAU) 

- Бабінець Федір Анатолійович 

- Круглик Андрій Ігорович 

- Резніков Олексій Юрійович 
 

Головуючий:  Піщев Сергій 

Секретар:  Юрченко Юрій 
 

Приймаючи до уваги, що у зв'язку тим, що у засіданні КАС FAU та прийнятті рішення 

брали участь всі члении КАС FAU, тому засідання КАС FAU є правомочним. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про дії та бездіяльність Директора та КСК Національної гоночної серії з міні-ралі 

«Кубок Лиманів», ралі «Донбас»; 

 

2. Про розгляд программ кандидатів та затвердження Голови Комітету з гонок на 

прискорення FAU; 

 

3. Про зміну назви дисциплін автоспорту: «ралі-рейди» та «гонки на прискорення»; 

 

4. Затвердження результатів змагань 2013 року. 

 

 

По 1-му питанню: 

 

Заслухавши учасників розгляду даної справи та отримавши відповіді на відповідні 

запитання КАС FAU вирішила: 
 

1. Оголосити перерву в розгляді даної справи (розгляд доказів завершено) та 

продовжити її розгляд 10.12.2013 року без участі сторін. 

 

Рішення КАС FAU вступає в силу з моменту його прийняття. 

 

 

Голосували: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

По 2-му питанню: 



 

За результатами обговорення та розгляду і оцінки програм кандидатів та проектів 

планів роботи Комітету на 2013-2015 роки, КАС FAU вирішила: 
 

2.1. Затвердити Головою Комітету з гонок на прискорення FAU Лисого Вадима 

Вікторовича; 

2.2. Затвердити план роботи Комітету з гонок на прискорення FAU на 2013-2015 роки, 

поданий Лисим В.В.; 

2.3. Голові Комітету з гонок на прискорення FAU, задля реалізації програми розвитку 

Комітету на 2013-2015 роки, запропонувати відповідні кандидатури до складу Комітету та 

подати їх для розгляду та затвердження КАС FAU в строк до 16.12.2013 року. 

 

Рішення КАС FAU вступає в силу з моменту його прийняття. 

 

 

Голосували: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

По 3-му питанню: 

 

За результатами обговорення протоколів Комітету підкомітету з ралі-рейдів при 

комітеті спеціальних позашляхових змагань FAU та Комітету з гонок на прискорення FAU 

щодо зміни назви дисциплін автоспорту: «ралі-рейди» на «Крос кантрі ралі» та «гонки на 

прискорення» на «Дрег Рейсінг», КАС FAU вирішила: 

 

3.1. Затвердити зміну назви дисципліни з автомобільного спорту: 

- назву дисципліни «ралі-рейди» змінити на наступну назву - «Крос-кантрі ралі» або 

«Cross-Country Rally», які можуть тотожно використовуватися; 

- назву дисципліни «гонки на прискорення» на наступну назву - «Дрег Рейсінг» або 

«Drag Racing», які можуть тотожно використовуватися; 

 

3.2. Затвердити зміну назви відповідних спортивних структур FAU: 

- назву «Підкомітет з ралі-рейдів при комітеті спеціальних позашляхових змагань 

FAU» змінити на наступну назву – «Підкомітет з Крос-кантрі ралі (Cross-Country Rally) при 

комітеті спеціальних позашляхових змагань FAU»; 

- назву «Комітет з гонок на прискорення FAU» змінити на наступну назву – «Комітет 

FAU з Дрег Рейсінгу (Drag Racing)». 

 

Рішення КАС FAU вступає в силу з моменту його прийняття. 

 

 

По 4-му питанню: 

 

За результатами вивчення та обговорення протоколів підсумкових змагань КАС FAU 

вирішила: 

 

4.1. Затвердити результати Чемпіонату України з гірських гонок 2013 року; 

4.2. Затвердити результати Чемпіонату України з дріфтингу 2013 року; 

4.3. Затвердити результати Національної Серії з дріфтингу 2013 року; 

4.4. Затвердити результати Чемпіонату України з картингу 2013 року; 

4.5. Затвердити результати Кубку України у національних класах картів 2013 року; 

4.6. Затвердити результати Кубку України у міжнародних класах картів 2013 року; 

4.7. Затвердити результати Чемпіонату України з кільцевих гонок 2013 року; 

4.8. Затвердити результати Національної Серїі «РТР Тайм-Аттак» 2013 року; 



4.9. Затвердити результати Чемпіонату України з кросу 2013 року (за виключенням 

результатів групи 1-ю молодші, до винесення КАС FAU рішення по суті спору щодо 6-го 

етапу); 

4.10. Затвердити результати Кубку України з кросу 2013 року; 

4.11. Затвердити результати Чемпіонату України з ралі 2013 року; 

4.12. Затвердити результати Кубку України з ралі 2013 року; 

4.13. Затвердити результати Національної ралійної серії «Кубок Приазов’я» 2013 року; 

4.14. Затвердити результати Національної ралійної серії «Кубок Криму» 2013 року; 

4.15. Затвердити результати Чемпіонату України з ралі-рейдів 2013 року; 

4.16. Затвердити результати Національної серії змагань з ралі-рейдів «Трофей 4х4» 

2013 року; 

4.17. Затвердити результати Серії Національних змагань з автомобільного слалому на 

честь 60-ої річниці з дня заснування Черкаської області 2013 року; 

4.18. Затвердити результати Чемпіонату України з трофі-рейдів 2013 року; 

4.19. Затвердити результати любительської серії з трофі-рейдів 2013 року; 

4.20. Затвердити результати Серії “Кубок Східної України” з трофі-рейдів 2013 року. 

 

Рішення КАС FAU вступає в силу з моменту його прийняття. 

 

 

 

 

 

Голова КАС FAU        С.Л. Піщев 

 

 

Секретар КАС FAU        Ю.І. Юрченко 


