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ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією Автомобільного Спорту
Автомобільної Федерації України
Рішення від 26.12.2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ІНШИХ СПОРТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це «Положення про порядок видачі ліцензій та інших спортивних документів
Автомобільної федерації України (далі – «Положення) розроблено у відповідності до
Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної Автомобільної Федерації (МСК FIA),
Правил Міжнародного Комітету Картингу FIA (СІК-FIA), Національного Спортивного
Кодексу FAU (НСК FAU) та рішень FAU і встановлює обов’язковий порядок оформлення
та видачі ліцензій та інших спортивних документів FAU.
Затвердження форм звітних документів та облікових документів, передбачених
цим Положенням та забезпечення контролю за дотриманням цього Положення
покладається на Виконавчу дирекцію FAU.
1.2. Документи оформлення та видача яких здійснена з порушенням цього
положення вважаються недійсними та підлягають вилученню офіційними особами FAU,
а особи винні у цьому підлягають пеналізації на підставі НСК FAU та Статуту ФАУ.
1.3. У відповідності зі Статутом, рішеннями Конференції FAU та Президії FAU
ліцензії та інші спортивні документи видаються тільки членам FAU, а також членам
інших громадських організацій, яким таке право передбачено умовами партнерського
договору з FAU, укладеного з дозволу Президії FAU, і є власністю FIA та FAU.
Ліцензії можуть видаватися не членам FAU, які отримують ліцензію офіційної
особи категорії «Асистент» та особам, що не досягли 18-ти річного віку.
1.4. Встановлюється наступний порядок оформлення видачі ліцензій та інших
спортивних документів:
а) Відокремленим підрозділом FAU на спеціальних бланках, які надаються
Виконавчою дирекцією FAU або, за бажанням особи, безпосередньо Виконавчою
дирекцією FAU здійснюється оформлення видачі:
- ліцензії водія (крім міжнародних ліцензій),
- ліцензії офіційної особи FAU (крім національної та першої категорії),
- ліцензії представника (крім міжнародних ліцензій),
- медичний сертифікат:
б) Виконавчою дирекцією FAU на спеціальних бланках оформлюється видача:
- дозвіл для отримання ліцензії за кордоном:
- ліцензія спортивного об’єкту:
- міжнародні ліцензії водія та представника, дозвіл на участь у змаганнях за
кордоном, ліцензія офіційної особи FAU національної та першої категорії:
- технічні паспорти спеціального механічного транспортного засобу для
автомобільного спорту:
- технічний паспорт FIA:
- свідоцтво організатора змагання:
- свідоцтво команди:
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-

дозвіл для участі в змаганнях на території України (для водіїв, які отримали
ліцензію в іншій НАФ):
свідоцтво закладу підготовки водіїв:
ліцензія виробника/установника каркасів безпеки:

1.5. В порядку, встановленому НСК FAU Виконавча дирекція FAU веде Реєстр
володарів ліцензій FAU, виданих у поточному році. Зацікавлені особи мають право
доступу до інформації Реєстру володарів ліцензій FAU з дотриманням законодавства про
захист персональних даних.
1.6. Для внесення у Реєстр володарів ліцензій FAU, відокремлені підрозділи FAU не
пізніше, ніж через 3 доби з дня оформлення видачі подають у Виконавчу дирекцією
FAU інформацію встановленої Виконавчою дирекцією FAU форми про оформлення
видачі ліцензії водія, представника, офіційної особи.
1.7. Розмір та порядок використання відповідних доброчинних внесків на розвиток
автомобільного спорту, які вносяться при отриманні ліцензій та інших спортивних
документів, згідно з цим Положенням, встановлюються FAU.
1.8. Володарі ліцензій водія, представника та офіційної особи підлягають
страхуванню у порядку, що встановлює FAU.
1.9. Якщо офіційною особою змагання або Спостерігачем FAU буде виявлено
документ, виданий з порушенням цього Положення, вони повинні вилучити цей
документ, залишивши його володарю копію, та терміново направити його у Виконавчу
дирекцією FAU.
2. ВИДИ СПОРТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
2.1. Спортивні документи поділяються на наступні види:
- міжнародні ліцензії водія;
- міжнародні ліцензії водія для картингу;
- національні ліцензії водія;
- національні ліцензії водія для картингу;
- ліцензії представників (фізичні та юридичні особи);
- ліцензії офіційних осіб;
- ліцензії спортивного об’єкту;
- технічні паспорти спеціальних механічних транспортних засобів для
автомобільного спорту;
- технічні паспорти FIA;
- обов’язкові медичні документи водія;
- дозволи для участі у змаганнях за кордоном;
- дозвіл для участі в змаганнях на території України;
- свідоцтво організатора змагання;
- свідоцтво команди;
- свідоцтво закладу підготовки водіїв;
- ліцензія виробника/установника каркасів безпеки.
2.2. Кожен вид ліцензії водія поділяється на категорії, які призначені для окремих
дисциплін автомобільного спорту і враховують їх специфіку, а також діючі вимоги і
норми безпеки.
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2.3. Ліцензія водія дійсна тільки в межах тих дисциплін автомобільного спорту, для
якої її видано. Особа може, одночасно, володіти тільки однією ліцензією водія, крім
випадків отримання разової ліцензії, дія якої розповсюджується на дисципліну
автомобільного спорту, на яку не діє наявна ліцензію водія. Таблиця можливих варіантів
застосування ліцензій водія дається в додатку 3 до даного Положення.
2.4. Для отримання ліцензії (крім міжнародної ліцензії водія, що видається FIA)
треба подати заяву, підтвердження членства FAU та у випадках, встановлених FAU
підтвердження членства у інших організаціях, дві фотокартки, сплатити відповідний
внесок та виконати необхідні вимоги, вміщені у відповідних пунктах.
3. МІЖНАРОДНІ ЛІЦЕНЗІЇ ВОДІЯ
3.1. Міжнародні ліцензії водія FIA, крім Супер Ліцензії, видаються FAU, дійсні для
участі у міжнародних змаганнях, зареєстрованих у Міжнародному Спортивному
Календарі FIA, за винятком змагань, для участі в яких необхідна наявність міжнародних
ліцензій водія, що видаються FIA. Будь-який бажаючий отримати міжнародну ліцензію,
окрім категорії «Junior C Off-road», має бути старший за 16 років станом на 1 січня року
отримання ліцензії. Якщо претенденту на отримання міжнародної ліцензії менше 18
років на момент подання клопотання – йому необхідно мати дозвіл батьків (опікунів).
Міжнародні ліцензії водія, видані ФАУ дійсні також для участі у національних
змаганнях на території України у відповідних дисциплінах автомобільного спорту.
3.2. Міжнародні ліцензії водіїв FIA та заходи для яких вони необхідні та дійсні (дані
категорії не застосовуються для Дрег Рейсінгу).
3.2.1. Супер Ліцензія
Супер Ліцензія необхідна для Чемпіонату світу з гонок у класі Формула 1 для водіїв.
3.2.2. Категорія «А»
Ліцензія категорії «А» необхідна для всіх автомобілів з співвідношенням Вага /
Потужність менше або рівним 1 кг./к.с.
3.2.3. Категорія «В»
Ліцензія категорії В необхідна для всіх автомобілів з співвідношенням Вага /
Потужність від 1 до 2 кг./ к.с., а також для Чемпіонату FIA WTCC.
3.2.4. Категорія «С»
Ліцензія категорії «С» необхідна для всіх автомобілів з співвідношенням Вага /
Потужність від 2 до 3 кг./к.с. (за винятком тих, що зазначені раніше), а також для
Чемпіонатів FIA з кросу, ралі-кросу, змагань на вантажівках.
3.2.5. Категорія «R»
Ліцензія категорії «R» дійсна для всіх «дорожніх» заходів (ралі, крос-кантрі ралі,
гірські гонки, а також інші змагання, в яких кожному водію дається роздільний старт),
які зазначені в Міжнародному спортивному календарі FIA.
3.2.6. Категорія «D»
Ліцензія категорії «D» необхідна для всіх автомобілів з співвідношенням Вага /
Потужність більше ніж 3 кг./ к.с. (за винятком тих, що зазначені раніше), а також для всіх
Клубних та Бронзових Міжнародних серій, які зареєстровано FIA.
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Ліцензія категорії «D1» дозволяє участь осіб, які, як правило, не мають ліцензії
для змагань, в деяких заходах зі спеціальними цілями, які мають міжнародний характер.
Ліцензія дійсна тільки для конкретних міжнародних заходів, які повинні бути
індивідуально затвердженні FIA в якості відкритих для володарів ліцензій категорії «D»
та вказані в якості таких в Міжнародному спортивному календарі FIA.
3.2.7. Категорія «Junior-C Off-road»
Ліцензія даної категорії дійсна, виключно, для категорій автомобілів, як вказано
FIA, для автомобільного кросу віком від 13-ти років (яким виповнюється 13 років
протягом календарного року) та до 16-ти років на дату, коли видається ліцензія, та
водіїв Ралі-кросу віком від 14-ти років (при досягненні даного віку на 1 січня поточного
року) до 17-ти років на дату видачі ліцензії.
Категорії:
Крос - FIA Junior Buggy Cup
Ралі-крос - будь-яка міжнародна серія FIA яка включає автомобілі на яких
поширюється дія додатку «J» до МСК FIA та для яких співвідношення Вага/Потужність
більша за 5 кг/к.с. (розраховується на вагу автомобіля разом із водієм).
3.2.8. Змагання на профільованих овальних трасах - будь-яка категорія ліцензії для
кільцевих гонок виключаючи «Junior-C Off-road» придатна для участі у змаганнях на
профільованих овальних трасах у відповідних категоріях автомобілів. Тим не менш, НАФ
країни-власника такої траси наділена повноваженнями перевірити нового водія щодо
його відповідності специфічним характеристикам для отримання дозволу на участь у
таких змаганнях.
3.3. Кваліфікаційні та інші вимоги отримання ліцензій категорій «Junior-C Offroad», «C», «D», «R»:
3.3.1. Категорія «Junior-C Off-road»
Для отримання ліцензії категорії «Junior-C Off-road» необхідно мати дозвіл батьків
(опікуна) та не менше двох років регулярної участі у національних змаганнях з
автомобільного спорту.
3.3.2. Категорія «D» - для отримання ліцензії кандидату необхідно пройти
випробувальний термін. Претендент повинен з дотриманням всіх регламентних
документів FAU, протягом 2-х років до подачі заявки на отримання даної ліцензії,
прийняти участь як мінімум в 5-ти змаганнях з кільцевих гонок (згідно термінології
FIA), які проводить FAU, або мати міжнародну ліцензію водія СІК категорії «В».
Під час даного випробувального періоду FAU або FIA мають право відкликати дану
ліцензію без повідомлення.
3.3.3. Категорія «D1» видається FAU та не потребує випробувального періоду.
Ліцензія дійсна лише для того заходу, назва та дата якого вказана в ліцензії. Функції
володаря, а також право на управління автомобілем повинні бути вказані в ліцензії. У
випадку, якщо змагання проводиться на дорогах загального користування, володарю
ліцензії необхідно, також отримати ліценцію для доріг загального користування, яка діє
в країні де проводиться змагання. Ліцензія даної категорії може бути видана одному
водієві стільки разів скільки буде потрібно протягом року.
3.3.4. Категорія «С» – необхідно пройти випробувальний термін, маючи або
національну ліцензію найвищої категорії, або міжнародну ліцензію СІК категорії «В», або
міжнародну ліцензію категорії «D». При цьому, претендент повинен прийняти участь в
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5-ти змаганнях з кільцевих гонок, з дотриманням всіх регламентних документів FAU, які
проводить FAU або мати міжнародну ліцензію водія категорії «D», протягом двох років
до подачі заявки на отримання ліцензії категорії «С».
У виняткових випадках змагання можуть бути частиною міжнародної серії,
спеціально визначеної FIA для таких цілей, і в яких кандидат може брати участь з
національною ліцензією тільки один сезон. В такому випадку, кандидату має
виповнитися 16 років до 1 січня року в якому проводиться відповідна серія змагань.
3.3.5. Категорія «R» – необхідно пройти випробувальний термін з дотриманням
всіх регламентних документів FAU, маючи національну ліцензію не нижче за «Д1». Крім
того, необхідно отримати рекомендаційні листи відповідного дисциплінарного
комітету або директорів тих заходів, в яких кандидат приймав участь.
3.4. Кваліфікаційні вимоги отримання ліцензій категорій «А» та «В». Ліцензії
категорій «А» або «B» видаються FAU після того, як результати, компетенцію та
поведінку буде визнано задовільними.
3.4.1. Для Категорії «В»:
- Вік претендента має бути більшим за 18 років та претендент повинен прийняти
участь мінімум у 10-ти національних чи міжнародних кільцевих змаганнях з
дотриманням всіх регламентних правил поведінки протягом двох років
або
- водій повинен бути володарем ліцензії категорії «С» та прийняти участь у
щонайменше 7-ми національних або міжнародних змаганнях з дотриманням всіх
регламентованих правил поведінки
або
- претендент фінішував на 1-3 місці остаточної класифікації Чемпіонату світу CIK
або Кубку світу CIK.
3.4.2. Для Категорії «А»:
Для отримання ліцензії даної категорії, претендент має відповідати умовам
отримання категорії «В» та FAU має підтвердити, що протягом 2-х років до моменту
подання заяви на отримання категорії «А» водій фінішував на 1-5 місці загальної
класифікації 5-ти змагань для яких потрібно бути володарем ліцензії категорії «В»; або
при умові що в поточному або попередньому роках водій посів 1-5 місце в остаточній
класифікації Чемпіонату, для участі в якому потрібно бути володарем ліцензії категорії
«В». FIA може запитати надання таких даних для перевірки.
Для підтримки відповідності категорії «А» або «В» водій повинен прийняти участь
щонайменше у одному міжнародному заході відповідної категорії за 12 місяців, інакше
йому буде необхідно повторно пройти період спостереження FAU під час міжнародного
заходу.
3.5. Кваліфікаційні та інші вимоги отримання ліцензії категорії Супер Ліцензія
Супер Ліцензія водія Формули 1 FIA, видається FIA у відповідності з вимогами
пункту 5 додатку «L» до МСК FIA.
3.6. Ліцензії для міжнародних спроб рекорду швидкості
Необхідна ліцензія категорії «С».
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3.7. Ліцензії для гонок на вантажівках
Необхідна ліцензія категорії «С». Результати, які досягнуті в гонках на вантажівках,
не обов’язково беруться до уваги, якщо водій претендує на ліцензію більш високої
категорії.
3.8. Ліцензії для заходів історичних автомобілів
3.8.1. Ліцензія FIA Historic International Driver дійсна в тій категорії автомобілів, для
яких вона видана, та для всіх санкціонованих FIA швидкісних змагань для історичних
автомобілів та є обов’язковою для таких заходів, якщо тільки водій не є володільцем
звичайної міжнародної ліцензії водія FIA будь-якого категорії, крім «Junior-C Off-road».
Швидкісні заходами для історичних автомобілів вважаються такі змагання, в яких
швидкість є визначальним фактором для результатів або де буде досягнуто середню
швидкість більше 50 км/год.
3.8.2. FIA Historic International Driver є предметом всіх правил що стосуються
міжнародних ліцензій викладених в МСК FIA, Глава 2 та 8.
3.8.3. Історична міжнародна ліцензія водія FIA буде вирізнятися великою
друкованою «H».
3.8.4. FAU несе відповідальність за визначення кваліфікації необхідної для різних
класів.
3.8.5. Відповідно до міжнародних правил для історичних автомобілів, ліцензії
дійсні для наступних категорій автомобілів:
Категорія «H1»:
Всі історичні автомобілі, за винятком автомобілів F1 періодів G, H та I.
Категорія: «H2»:
«Вінтажні» гоночні автомобілі, гоночні автомобілі до 2000 куб. см. після 1930 року.
Спортивні автомобілі та прототипи спортивних автомобілів понад 1100 куб. см. та
до 2500 куб. см. Всі автомобілі Grand Touring.
Категорія «H3»:
Всі довоєнні спортивні автомобілі.
Післявоєнні спортивні автомобілі та прототипи спортивних автомобілів до 1100
куб. см. Автомобілі Grand Touring до 2500 куб. см.
Категорія «H4»:
Тільки Історичні ралі (регулярні).
3.8.6. Міжнародні ліцензії водіїв FIA категорії «А», «В», «С» дійсні для всіх кільцевих
заходів для історичних автомобілів та є обов’язковою для оригінальних автомобілів
Гран-Прі F1 періодів G, H та I.
3.8.7. Міжнародні ліцензії водіїв FIA категорії «R» дійсні для всіх ралі історичних
автомобілів.
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3.9. Ліцензії для Дрег Рейсінгу
3.9.1. Міжнародна ліцензія водія FIA для Дрег Рейсінгу дійсна в тій категорії
автомобілів, для яких вона видана, для всіх санкціонованих FIA заходів з Дрег Рейсінгу
та є обов’язковою для таких заходів.
3.9.2. Міжнародна ліцензія водія FIA для Дрег Рейсінгу є предметом всіх правил, що
стосуються міжнародних ліцензій викладених в МСК FIA (Глава 2 та 8) та Глава 10.4
Загальних правил FIA для Дрег Рейсінгу.
3.9.3. Міжнародна ліцензія водія FIA для Дрег Рейсінгу буде вирізнятися великими
друкованими «DR».
3.9.4. FAU несе відповідальність за визначення кваліфікації необхідної для різних
категорій відповідно до вимог Загальних правил FIA для Дрег Рейсінгу.
3.9.5. Відповідно до міжнародних правил для Дрег Рейсінгу ліцензії дійсні для
наступних категорій автомобілів:
Тип А
Тип В
Тип С
(Більше 125'')
(До 125'')
(Великі)
Клас 1
Top Fuel
Funny Car и ProMod Pro Stock
Клас 2
TMD
TMFC
-Клас 3
ET 6.0-7.49
6.0-7.49
ET 6.0-7.49
Клас 4
ET 7.50-9.99
7.50-9.99
Володар ліцензії в певному класі може брати участь в гонці більш повільного класу
такого ж типу (наприклад, володар ліцензії типу А клас 1 може змагатися в А/2 або А/4).
Крім того, будь-яка ліцензія водія FIA, за винятком «Junior-C Off-road», може замінити
ліцензію для Дрег Рейсінгу класу 4.
3.10. Ліцензії для заходів, що відносяться до Кубку FIA по альтернативним
джерелам енергії.
3.10.1. Для вказаного Кубку необхідні наступні категорії ліцензій:
Ліцензії категорій «А», «В», «С», «D» дійсні для:
- заходів для автомобілів на сонячній енергії (категорія І та Олімпія клас);
- тесту водіння та не швидкісних заходів, таких як «Еко-ралі» (категорії III, IIIA, VI,
VII та VIII);
Ліцензії категорій «А», «В», «С» дійсні для швидкісних заходів (категорії II, III, IV, V,
VI, VII та VIII).
Ліцензії категорії «R» дійсні для дорожніх заходів з роздільними стартами
(категорії I, II, III, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII та Олімпія клас).
4. МІЖНАРОДНІ ЛІЦЕНЗІЇ ВОДІЯ ДЛЯ КАРТИНГУ
4.1. Видача всіх міжнародних ліцензій водія з картингу регулюється МСК FIA.
Ліцензії для представників не можуть бути видані особам, що не досягли 18 років
та не мають повної дієздатності.
4.2. Для участі у будь-якому змаганні, яке включено в Міжнародний спортивний
календар CIK-FIA, водій повинен мати міжнародну ліцензію водія з картингу.
Міжнародну ліцензію водія з картингу видає FAU за запитом претендента на підставі
клопотання комітету картингу FAU..
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4.3. Встановлено наступні категорії міжнародних ліцензій водія з картингу: «А»,
«В», «С» («С-Junior», «C-Restricted» та «C-Senior»), «D».
4.4. Категорія «А»
4.4.1. Ця ліцензія дозволяє участь у Чемпіонатах, Кубках та Трофеях CIK-FIA Груп 1
та 2, а також інших міжнародних змаганнях віднесених до Груп 1 та 2;
4.4.2. Ліцензію категорії «А» може отримати водій якому виповнюється 15 років
протягом календарного року, в якому видається ліцензія (або понад 18 років - для водіїв
«Superkart»).
4.4.3. Щоб претендувати на отримання ліцензії категорії «А» після отримання
ліцензії категорії «В» водій повинен отримати наступні результати в Чемпіонаті або
іншому змаганні, протягом двох років до подання заяви на отримання ліцензії:
* або посісти місце у числі перших 33% учасників у CIK-FIA Чемпіонату, Кубку,
Трофеї, що складається з одного змагання (якщо в числі перших 33% більше 34 водіїв фіналістів Чемпіонату, подальший відбір потенційних володарів ліцензії категорії «А»
буде базуватись на результатах проміжної класифікації після кваліфікаційних заїздів);
* або набрати очки в остаточній класифікації CIK-FIA Чемпіонату, Кубку, Трофеї, які
складаються більше, ніж з одного змагання;
* або посісти місця у числі перших 33% учасників у класифікації 3 міжнародних
змагань, при умові, що вони отримані під час володіння ліцензією категорії «В».
4.4.4. Якщо протягом 2-х років водій не брав участі у Чемпіонатах, Кубках та
Трофеях CIK-FIA, він може втратити переваги своєї ліцензії категорії «А» та
кваліфікуватися для ліцензії категорії «В», якщо протягом останніх 3-х років він не
посідав місця в першій шістці в Групі 1 Чемпіонату, Кубку, Трофею.
Якщо водій не брав участі у Чемпіонатах, Кубках та Трофеях CIK-FIA протягом 5-ти
років, він автоматично втрачає свою ліцензію категорії «А» та може отримати ліцензію
меншої категорії.
4.5. Категорія «В»
4.5.1. Ця ліцензія дозволяє участь у Чемпіонатах, Кубках та Трофеях CIK-FIA Груп 1
та 2, а також інших міжнародних змаганнях віднесених до Груп 1 та 2;
4.5.2. Ліцензію категорії «В» може отримати водій якому виповнюється 15 років
протягом календарного року, в якому видається ліцензія (або понад 18 років - для водіїв
«Superkart»).
4.5.3. Щоб претендувати на отримання ліцензії категорії «В» після отримання
ліцензії категорії «С», водій повинен посісти місце не нижче 10, принаймні в 3
національних та/або міжнародних змагання за 24 місяці до подання заяви на отримання
ліцензії. Принаймні один з цих 3 результатів повинен бути отриманий в національному
чемпіонаті або міжнародному змаганні.
4.5.4. Водіям, що мають ліцензію CIK-FIA категорії «В», та які посіли місця з першого
по шосте у Чемпіонатах, Кубках та Трофеях CIK-FIA Групи 1, на наступний рік видається
ліцензія категорії «А».
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4.5.5. Щоб зберегти кваліфікацію для ліцензії «В», водій повинен брати участь
щонайменше в одному міжнародному змаганні відповідної категорії протягом 2-х років.
В іншому випадку він повинен знову виконувати вимоги пункту 4.5.3.
4.6. Категорія «С»
4.6.1. Ця ліцензія дозволяє участь у Чемпіонатах, Кубках та Трофеях CIK-FIA Груп 1
та 2, інших міжнародних змаганнях віднесених до Груп 1 та 2, змаганнях категорії
«Superkart», тих що не згадані вище.
4.6.2. Ліцензія категорії «С» є початковою та розділяється на три категорії:
4.6.3. Ліцензія категорії «С-Junior», призначена для молодших категорій водіїв від
12 років (12 років може бути досягнуто протягом календарного року) та до 14 років на
дату видачі ліцензії.
Для того щоб отримати ліцензію, заявник повинен підтвердити кваліфікацію:
- пройти випробувальний період з національною ліцензією для картингу а також,
отримати позитивну оцінку при участі не менше ніж у 5 національних змаганнях з
картингу протягом двох років до подання заявки на отримання ліцензії
(рекомендується наявність успішного завершення теоретичного і практичного
випробування, яке проводилися на картинговій трасі в юніорських класах картів, за
схваленою ФАУ програмою); і
- пройти медичне обстеження на придатність, в порядку визначеному ФАУ,
протягом якого повинна бути зафіксовано зріст та вага водія.
Крім того, вага водія (з екіпіровкою водія) повинна становити не менше 35 кг в
будь-який час під час змагань.
Ліцензія може залишатися в силі після досягнення 14 річного віку, до кінця
поточного року.
У виняткових випадках, пов'язаних з безпекою, і які будуть оцінюватися CIK-FIA на
основі досьє, підтримуваного ФАУ, ліцензія «С-Junior» може бути видана водієві, що
досягає 15-річний віку протягом року, в якому видається ліцензія.
Оновлення до ліцензії «C-restricted» протягом року є остаточним.
4.6.4. Ліцензії «C-restricted», призначена для старших категорій (тільки для
категорій картів без коробки передач), для водіїв від 14 років (14 років може бути
досягнуто протягом календарного року) та до 15 років на дату видачі ліцензії.
(досягаючи свого 15-го дня народження протягом календарного року)
Для того щоб отримати ліцензію, заявник повинен підтвердити кваліфікацію:
- пройти випробувальний період з міжнародною ліцензією для картингу а також,
отримати позитивну оцінку при участі не менше ніж у 5 національних змаганнях з
картингу в юніорських категоріях протягом двох років до подання заявки на отримання
ліцензії (рекомендується наявність успішного завершення теоретичного і практичного
випробування, яке проводилися на картинговій трасі в дорослих класах картів (без
коробки передач), за схваленою ФАУ програмою); і
- пройти медичне обстеження на придатність, в порядку визначеному ФАУ,
протягом якого повинна бути зафіксовано зріст та вага водія.
Крім того, вага водія (з екіпіровкою водія) повинна становити не менше 40 кг в
будь-який час під час змагань.
Ліцензія може залишатися в силі після досягнення 15 річного віку, до кінця
поточного року.
©2018 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)
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У виняткових випадках, пов'язаних з безпекою, і які будуть оцінюватися CIK-FIA на
основі досьє, підтримуваного ФАУ, ліцензія «C-restricted», може бути видана водієві, що
досягає 16-річний віку протягом року, в якому видається ліцензія, Оновлення до ліцензії
«C-senior» або до ліцензії «B» протягом року є остаточним.
4.6.5. Ліцензія категорії «C-Senior» призначена для водіїв, які досягли 15 років
протягом календарного року, в якому видана ліцензія (або досягли 18 років - для водіїв
«Superkart»).
4.6.6. FAU може видати ліцензію категорії «С» при виконанні вищевказаних та
наступних вимог до водіїв, які претендують на її отримання:
а) водій повинен бути володарем діючої на 31 грудня року, що передує року
подання заявки, або на день подання заявки, національної ліцензії водія для картингу
та мати відповідні медичні документи;
б) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- бути класифікованим не менш як у 5 національних змаганнях, в яких тричі
зайняти не нижче 5 місця (протягом року, що передує року подання заяви);
- посісти не нижче 6-го місця у загальному заліку Чемпіонату або Кубку України
(протягом року, що передує року подання заяви);
4.6.7. Якщо водій не приймав участі в жодному міжнародному змаганні протягом
2-х років, то він повинен знову підтвердити свою кваліфікацію в відповідності з
умовами, передбаченими п.4.6.6. б).
4.7. Категорія «D»
4.7.1. Ця ліцензія дозволяє участь осіб, які, як правило, не мають ліцензії водія в
певних спеціальних змаганнях призначених для автомобілів карт потужністю менше 15
к.с. (типу «World Formula» або типу «rental kart»), які оснащені двигунами серійного
виробництва і для яких існують міжнародні змагання.
4.7.2. Ліцензія дійсна тільки для конкретних міжнародних змагань, які повинні
бути в індивідуальному порядку схвалені СІК-FIA, як такі, що відкриті для володарів
ліцензій категорії «D», що вказується у регламенті змагання.
4.7.3. Щоб мати право на отримання ліцензії водія категорії «D», претендент
повинен досягти 13 років протягом року в якому видано ліцензію.
4.7.4. Для отримання ліцензії категорії «D», випробувальний термін не потрібен.
4.7.5. Ліцензія дійсна лише для того заходу, назва та дата якого вказана в ліцензії.
Функції володаря, а також право на управління автомобілем повинні бути вказані в
ліцензії.
4.7.6. Ліцензія даної категорії може бути видана одному водієві декілька разів
протягом року.
4.8. СІК-FIA може запросити у FAU перелік результатів водія для вивчення.
4.9. Водії Формули 1, які мають діючу Супер-ліцензію FIA, мають право на
автоматичне отримання міжнародної ліцензії категорії «А» з картингу.
©2018 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)
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4.10. Водії, які мають міжнародну ліцензію водія категорії «А» та які раніше мали
міжнародну ліцензію по картингу категорії «А», можуть подати заяву щоб міжнародна
ліцензія по картингу категорії «А» була видана їм автоматично, за умови, що вони
зможуть надати доказ безперервної діяльності в автоспорті між датою видачі їхньої
останньої ліцензії з картингу і датою подання заяви.
4.11. Протягом року допускається тільки одна заміна категорії ліцензії.
5. НАЦІОНАЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ ВОДІЯ
5.1. Загальні положення
5.1.1. Для національних ліцензії водіїв FIA, що видаються FAU встановлені:
- група «Д» - зі строком дії до 31 грудня року видачі;
- група «Р» - зі строком дії на одне змагання, для участі у якому його видано (разові);
- група «К» - зі строком дії до 31 грудня року видачі (тільки для картингу).
Національні ліцензії розподіляються на відповідні категорії для використання під
час проведення змагань з різних дисциплін автомобільного спорту та статусу змагання,
в порядку, передбаченому загальними регламентами окремих Серій, які
затверджуються ФАУ.
Національні ліцензії водіїв FIA, що видаються відокремленим підрозділом FAU,
дійсні для участі у змаганнях, які проходять на території України і мають статус
офіційних всеукраїнських (національних) змагань - Чемпіонатів, Кубків, Викликів,
Трофеїв або Серій України чи обмежених (клубних), закритих змагань.
5.2. Категорія «Д0»:
Дійсні для участі у всіх офіційних всеукраїнських (національних) змаганнях Чемпіонатах, Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих
змаганнях, включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ) в
будь-яких дисциплінах, включаючи картинг.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «Д0»:
а) наявність посвідчення водія категорії «В» або іншої категорії, яке дає право
керувати транспортним засобом відповідної категорії;
б) підтвердження проходження обов’язкового інструктаж про особливі вимоги
безпеки при проведені кільцевих (у тому числі трекових та інших швидкісних змагань
на кільцевих трасах, що проходять на дорогах з поліпшеним покриттям) на базі закладу
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ (тільки для участі у кільцевих гонках або
трекових гонках);
в) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
г) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- мати в минулому сезоні (році) ліцензію відповідної категорії, або міжнародну
ліцензію аналогічної категорії, або
- двічі посісти місце в першій половині класифікації за підсумками національного
змагання (за винятком «обмежених (клубних)», закритих змагань) за умови, що у класі,
групі або абсолютному заліку стартувало не менше п’яти водіїв, або
- мати почесне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» або
«Заслужений майстер спорту України» з автомобільного спорту, або
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- надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі підготовки водіїв,
який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що використовують програми,
затверджені ФАУ.
5.3. Категорія «Д1»:
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) змаганнях - Чемпіонатах,
Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих змаганнях,
включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ), в будь-яких
дисциплінах, крім картингу:
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «Д1»:
а) наявність посвідчення водія категорії «В» або іншої категорії, яке дає право
керувати транспортним засобом відповідної категорії;
б) підтвердження проходження обов’язкового інструктаж про особливі вимоги
безпеки при проведені кільцевих (у тому числі трекових та інших швидкісних змагань
на кільцевих трасах, що проходять на дорогах з поліпшеним покриттям) на базі закладу
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ (тільки для участі у кільцевих гонках або
трекових гонках);
в) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
г) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- мати в минулому сезоні (році) ліцензію відповідної категорії, або міжнародну
ліцензію аналогічної категорії, або
- двічі посісти місце в першій половині класифікації за підсумками національного
змагання (за винятком «обмежених (клубних)», закритих змагань) за умови, що у класі,
групі або абсолютному заліку стартувало не менше п’яти водіїв, або
- мати почесне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» або
«Заслужений майстер спорту України» з автомобільного спорту, або
- надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі підготовки водіїв,
який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що використовують програми,
затверджені ФАУ.
5.6. Категорія «Д4»:
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) змаганнях - Чемпіонатах,
Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих змаганнях,
включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ), тільки в
змаганнях на квадроциклах:
- Джип-спринт
- Кантрі-крос
- Тріал
- Трофі-рейд
- Трофі-рейд на серійних автомобілях
- Хард-ендуро
- Крос кантрі ралі
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «Д4»:
а) наявність посвідчення водія категорії, яка дозволяє керування квадроциклом;
б) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
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в) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- мати в минулому сезоні (році) ліцензію відповідної категорії, або міжнародну
ліцензію аналогічної категорії, або;
- мати почесне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» або
«Заслужений майстер спорту України» з автомобільного спорту, або
- надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі підготовки водіїв,
який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що використовують програми,
затверджені ФАУ.
5.7. Категорія «ДЮ»:
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) змаганнях - Чемпіонатах,
Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих змаганнях,
включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ), в тих
дисциплінах, в яких Регламентом змагань дозволяється участь осіб, які не мають
посвідчення водія, крім змагань з картингу.
Видається з 14-ти до 18-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «ДЮ»:
а) водію на момент подання заявки повинно бути не менш 14, але не більше 18
років.
б) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
в) водій повинен надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально
посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у
змаганнях.
г) водій повинен надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ.
5.8. Категорія «ДД»:
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) змаганнях - Чемпіонатах,
Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих змаганнях,
включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ), в тих
дисциплінах, в яких Регламентом змагань дозволяється участь водіїв що не мають
посвідчення водія:
- Крос на автомобілях «багі»
- Кантрі-крос
- Картинг (у випадках, передбачених регламентом окремого змагання)
Видається з 6-ти до 14-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «ДД»:
а) водію на момент подання заявки повинно бути не менш 6, але не більше 14 років.
б) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
в) водій повинен надати нотаріально посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять
автоспортом та участі у змаганнях.
г) водій повинен надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ.
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5.9. Категорія «КС» (для змагань на автомобілях «карт»):
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) змаганнях - Чемпіонатах,
Кубках, Викликах, Трофеях, Серіях та «обмежених (клубних)», закритих змаганнях,
включених у Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ),
Видається з 16-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «КС»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
б) водій повинен надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ.
в) якщо водію на момент подачі заяви не виповнилось 18 років, водій повинен
надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально посвідчений дозвіл обох
батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у змаганнях.
5.10. Категорія «КЛ» (для змагань на автомобілях «карт»):
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) та «обмежених (клубних)»,
закритих змаганнях з картингу, включених у Календарний План автомобільних змагань
України (ПАЗ), за винятком Чемпіонатів та Кубків України.
Видається з 16-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «КЛ»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
б) водій повинен надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ.
в) якщо водію на момент подачі заяви не виповнилось 18 років, водій повинен
надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально посвідчений дозвіл обох
батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у змаганнях.
5.11. Категорія «КД» (для змагань на автомобілях «карт»):
Дійсні для участі у всіх всеукраїнських (національних) та «обмежених (клубних)»,
закритих змаганнях з картингу , включених у Календарний План автомобільних змагань
України (ПАЗ), а також у змаганнях з автомобільного кросу на автомобілях багі групи 1Ю (Дивізіон 3) у випадках, передбачених регламентом окремого змагання.
Видається з 6-ти до 16-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «КД»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
б) водій повинен при отриманні ліцензії надати підтвердження знання
Національного Спортивного Кодексу ФАУ та «Правил Чесної Гри» ФАУ.
в) водій повинен надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально
посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у
змаганнях.
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5.11.1. Категорія «КМ» (для змагань на автомобілях «карт»):
Дійсні тільки для участі у офіційних змаганнях національної серії Трофеї «Дитячої
Академії з картингу», включеного у Календарний План автомобільних змагань України
(ПАЗ),
Видається з 4-ох до 7-ми років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «КМ»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
б) водій повинен при отриманні ліцензії надати підтвердження знання
Національного Спортивного Кодексу ФАУ та «Правил Чесної Гри» ФАУ.
в) водій повинен надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально
посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у
змаганнях.
5.12. Категорія «ДЛ»:
Дійсні для участі у всіх офіційних всеукраїнських (національних) та «обмежених
(клубних)», закритих змаганнях, в тому числі багатоетапних (Серіях), включених у
Календарний План автомобільних змагань України (ПАЗ), за винятком змагань з
картингу та Чемпіонатів і Кубків України. (крім Чемпіонату України зі слалому у 2018
році):
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «ДЛ»:
а) наявність посвідчення водія категорії «В», або іншої категорії, яке дає право
керувати транспортним засобом відповідної категорії;
б) підтвердження проходження обов’язкового інструктаж про особливі вимоги
безпеки при проведені кільцевих (у тому числі трекових та інших швидкісних змагань
на кільцевих трасах, що проходять на дорогах з поліпшеним покриттям) на базі закладу
підготовки водіїв, який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що
використовують програми, затверджені ФАУ;
в) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
г) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- мати в минулому сезоні (році) ліцензію відповідної категорії, або міжнародну
ліцензію аналогічної категорії, або
- двічі посісти місце в першій половині класифікації за підсумками «обмежених
(клубних)», закритих змагань, за умови, що у класі, групі або абсолютному заліку
стартувало не менше п’яти водіїв, або
- мати почесне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» або
«Заслужений майстер спорту України» з автомобільного спорту, або
- надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі підготовки водіїв,
який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що використовують програми,
затверджені ФАУ та підтвердження знання Національного Спортивного Кодексу ФАУ та
«Правил Чесної Гри» ФАУ.
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5.18. Категорія «РЛ»:
Дійсні для участі у тільки у конкретному офіційних «обмеженому (клубному)»,
закритому змаганні, включеному у Календарний План автомобільних змагань України
(ПАЗ), без права на отримання залікових очок в багатоетапному змаганні, для будь-яких
дисциплін за виключенням:
- Гірські гонки
- Кільцеві гонки
- Крос
- Ралі
- Міні-ралі
- Трекові гонки
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «РЛ»:
а) наявність посвідчення водія категорії «В», або іншої категорії, яке дає право
керувати транспортним засобом відповідної категорії;
б) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності або медичної довідки від лікаря щодо участі у автомобільному змаганні);
в) водій повинен надати підтвердження своєї кваліфікації одним з нижченаведених
способів:
- мати в минулому сезоні (році) ліцензію відповідної категорії, або міжнародну,
національну ліцензію аналогічної категорії, або;
- надати сертифікат про успішне закінчення навчання у закладі підготовки водіїв,
який включено у Перелік закладів підготовки водіїв, що використовують програми,
затверджені ФАУ, або
- надати при отриманні ліцензії підтвердження знання Національного
Спортивного Кодексу ФАУ та «Правил Чесної Гри» ФАУ.
5.19. Категорія «Молодші-школярі» - «МШ» (для змагань на автомобілях
«карт»):
Дійсні тільки для участі у змаганнях з картингу - «Відкриті Всеукраїнські змагання
серед учнівської молоді», включені у Календарний План автомобільних змагань України
(ПАЗ),
Видається з 6-ти до 16-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «МШ»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
б) водій повинен надати при отриманні ліцензії підтвердження знання
Національного Спортивного Кодексу ФАУ та «Правил Чесної Гри» ФАУ.
в) водій повинен надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально
посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у
змаганнях.
5.20. Категорія «Школярі» - «Ш0» (для змагань на автомобілях «карт»):
Дійсні тільки для участі у змаганнях з картингу - «Відкриті Всеукраїнські змагання
серед учнівської молоді», включені у Календарний План автомобільних змагань України
(ПАЗ),
Видається з 16-ти років.
Вимоги до водіїв, які претендують на отримання ліцензії категорії «Ш0»:
а) водій повинен відповідати медичним критеріям придатності для участі у
автомобільних змаганнях (бути володарем чинного Медичного Сертифікату
придатності);
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б) водій повинен надати при отриманні ліцензії підтвердження знання
Національного Спортивного Кодексу ФАУ та «Правил Чесної Гри» ФАУ.
в) водій повинен надати разом з заявою на отримання ліцензії нотаріально
посвідчений дозвіл обох батьків щодо занять автомобільним спортом та участі у
змаганнях.
6. ЛІЦЕНЗІЯ ПРЕДСТАВНИКА
6.1. Представник - будь-яка юридична чи фізична особа, яка бере участь у будьякому змаганні і обов'язково є володарем ліцензії представника FIA, виданої FAU (ст.9
НСК FAU).
6.2. Ліцензії представників поділяються на наступні види:
«ПІ»
національна індивідуальна (для фізичних осіб, які беруть участь у
національних або клубних змаганнях);
«П0» національна індивідуальна школярі (тільки для фізичних осіб, які беруть
участь у змаганнях з картингу - «Відкриті Всеукраїнські змагання серед
учнівської молоді»);
«ПК» клубна командна - (для команд, які беруть участь у клубних змаганнях);
«ПН» національна командна (для команд, які беруть участь у національних або
клубних змаганнях);
«П2» національна командна школярі (тільки для команд, які беруть участь у
змаганнях з картингу - «Відкриті Всеукраїнські змагання серед учнівської
молоді»);
«СР» міжнародна індивідуальна (для фізичних осіб, які беруть участь у
міжнародних, національних або клубних змаганнях);
«СТ» міжнародна командна (для команд, які беруть участь у міжнародних,
національних або клубних змаганнях);
6.3. Ліцензія представника видається на ім'я фізичної особи або команди на
підставі заяви особи (для ліцензій представника – фізичної особи) або власника
(керівника) зареєстрованої команди.
6.4. До заяви на видачу ліцензії представника додається: 2 фотокартки (тільки для
фізичних осіб) та документ про сплату відповідного внеску.
6.5. Реєстрація команд відбувається в Виконавчій дирекції FAU (крім команд, які
бажають отримувати ліцензії категорій «ПК», «П2») або у відокремленому підрозділі FAU
(для команд, які бажають отримувати ліцензії категорій «ПК», «П2»), за заявою власника
команди із зазначенням повної назви команди. Порядок реєстрації команд встановлює
Виконавча дирекція FAU.
7. ЛІЦЕНЗІЯ СПОРТИВНОГО ОБ’ЄКТУ
7.1. Ліцензування спортивних об'єктів для проведення міжнародних змагань
здійснюється FIA на основі запиту FAU. Ліцензування спортивних об'єктів для
проведення національних та клубних (закритих) змагань здійснюється FAU.
Ліцензуванню підлягають як постійні, так і тимчасові спортивні об'єкти (треки,
автодроми і т.і.), а також об'єкти, призначені для спроб встановлення рекордів
швидкості.
У випадку необхідності FIA має право, після консультації з FAU, вилучити або
анулювати видану ліцензію.
7.2. Жодне змагання не може організовуватися і проводитися на спортивному
об'єкті, який не має національної ліцензії FAU встановленого зразка, яка підтверджує
можливість проведення змагань саме на даному об'єкті. Наявність національної ліцензії
не дає права на організацію і проведення міжнародних змагань.
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7.3. Ліцензія спортивного об’єкту видається заявнику (уповноваженій ним особі)
на підставі заяви до якої додаються:
а) акт, складений уповноваженим на це органом FAU, про відповідність
спортивного об’єкту рекомендаціям FIA та FAU з наведенням всіх даних, що підлягають
внесенню у ліцензію (в тому числі схему траси);
б) документи, що підтверджують право власності (повного господарського відання
або оперативного управління спортивним об’єктом) або рішення уповноваженого
органу про дозвіл на проведення змагання;
в) документ про сплату відповідного внеску.
7.4. Порядок проведення інспекції і рекомендації до облаштування спортивних
об’єктів та місць проведення змагань встановлюється FAU.
8. ЛІЦЕНЗІЯ ОФІЦІЙНОЇ ОСОБИ
8.1. Офіційною особою змагання, що організовується у відповідності з МСК FIA та
НСК FAU, є фізична особа - володар відповідної ліцензії офіційної особи FAU і має право
здійснювати функції, перелічені у ст.11 НСК FAU.
8.2. Встановлені наступні категорії ліцензій офіційної особи FAU:
Позначення
Категорія ліцензії
Необхідний
ліцензії
офіційної особи FAU
кваліфікаційний рівень
«ОН»
національної категорії
Національна категорія
«О1»
першої категорії
Перша категорія
«О2»
другої категорії
Друга категорія
«О3»
третьої категорії
Третя категорія
«ОА»
Асистент офіційної особи
Категорія асистент
8.3. Оформлення видачі ліцензій офіційної особи FAU здійснюється члену FAU на
підставі:
- заяви, встановленої форми;
- чинного на дату оформлення видачі ліцензії свідоцтва про встановлення
кваліфікаційного рівня офіційної особи FAU, який відповідає категорії ліцензії офіційної
особи FAU;
- письмового підтвердження виконання нормативних вимог, встановлених для
офіційних осіб відповідного рівня.
До заяви додаються 2 фотокартки та документ про сплату відповідного внеску.
Особа, якій не виповнилося 16 років, повинна надати нотаріально посвідчений
дозвіл батьків щодо участі у змаганнях в якості офіційної особи FAU.
8.4. Оформлення видачі ліцензії офіційної особи здійснюється:
Виконавчою дирекцією FAU – для офіційних осіб національної та першої категорії;
Відокремленим підрозділом FAU на підставі Свідоцтва про атестацію – для
офіційних осіб другої та третьої категорії, а також для категорії асистент.
8.5. В порядку, встановленому FIA, FAU має право видавати міжнародні ліцензії
офіційної особи.
9. ОБОВ’ЯЗКОВІ МЕДИЧНІ ДОКУМЕНТИ ВОДІЯ
9.1. Кожен водій допускається до участі у змаганнях при наявності Медичного
Сертифікату, до участі у обмежених (клубних), закритих змаганнях водії допускаються
при наявності довідки уповноваженої медичної установи про придатність до участі у
змаганнях з автомобільного спорту або медичної довідки щодо придатності до
керування транспортним засобом.
9.2. Бланки Медичного Сертифікату придатності до занять автомобільним спортом
видається водію у відокремленому підрозділі FAU за місцем реєстрації (проживання) на
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підставі заяви до якої додається 3 (три) фотокартки та документу про внесення
відповідного внеску.
9.3. Медичний сертифікат придатності до занять автомобільним спортом
заповнюється лікарсько-фізкультурною установою за місцем проживання (реєстрації)
водія.
9.4. Загальні критерії придатності водіїв для участі у змаганнях з автомобільного
спорту розробляються Комітетом безпеки змагань та медицини FAU на основі
міжнародних вимог та затверджуються КАС FAU.
10. ДОЗВІЛ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННІ ЗА КОРДОНОМ
10.1. Дозвіл на участь у змаганні за кордоном оформлюється Виконавчою
дирекцією FAU.
10.2. Для отримання дозволу необхідно подати до Виконавчої дирекції FAU:
а) заяву встановленого зразка;
б) підтвердити зобов’язання щодо виконання рішення Президії FAU від 31.01.2013
року «Про забезпечення присутності FAU на міжнародних змаганнях».
11. ЛІЦЕНЗІЯ ВИРОБНИКА/УСТАНОВНИКА КАРКАСІВ БЕЗПЕКИ
11.1. Виробникам/установників каркасів безпеки, на виконання «Правил ФІА щодо
омологації каркасів безпеки» («FIA homologation regulations for safety cages») (далі Правила ФІА), в порядку, встановленому ФАУ видаються наступні категорій ліцензій:
11.1.1. Категорії SCU1 – Виробник/установник каркасів безпеки базової
конструкції, встановленої ст.ст. 253, 279А, 283 Додатку «J» до МСК ФІА, визнаної ФІА, без
модифікацій (п.2.1.1. Правил ФІА);
11.1.2. Категорії SCU2 – Виробник/установник каркасів безпеки базової
конструкції, встановленої ст.ст. 253, 279А, 283 Додатку «J» до МСК ФІА, визнаної ФІА, без
модифікацій (п.2.1.1. Правил ФІА) та модифікованої конструкції (п.2.3. Правил ФІА);
11.2. Для отримання ліцензії виробника/установника каркасів безпеки необхідно
подати до Виконавчої дирекції FAU:
а) Заяву встановленого зразка з додатками;
б) Акт підтвердження відповідності виробника/установника каркасів безпеки,
вимогам Положення про облік та контроль відповідності каркасів безпеки, які
виготовляються та встановлюються на спортивні автомобілі затвердженої форми.
11.3. Виробникам спеціальних кросових автомобілів багі, виготовлених у
відповідності до ст. 279А Додатку «J» до МСК ФІА, в порядку, встановленому ФАУ,
видаються ліцензії категорій SCU1 або SCU2.
12. ДОДАТКИ
Додаток 1. Нумерація спортивних документів FAU;
Додаток 2. Перелік спортивних документів FAU;
Додаток 3. Таблиця можливих варіантів застосування ліцензій водія;
Додаток 4. Зміст міжнародної ліцензії водія FIA.
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Додаток 1
до Положення про видачу ліцензій
та інших спортивних документів
Автомобільної Федерації України
НУМЕРАЦІЯ СПОРТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
саме:

Номер будь-якого документу складається з десяти знаків, розділених крапками, а
00.00.0000.00
В такому номері кожна група знаків має певне призначення:

1. Перша група (знаки перший та другий - 00.00.0000.00) – вказує вид спортивного
документу згідно додатку 2 до «Положення про видачу ліцензій та інших спортивних
документів Автомобільної Федерації України»;
2. Друга група (знаки третій та четвертий - 00.34.0000.00) – вказує код території
на якій відбувається спортивна подія або органу ФАУ (відокремленого підрозділу ФАУ)
який видав документ. Код надається відповідно до прийнятого адміністративнотериторіального устрою України, а саме:
Територія

Код

Територія

Код

Автономна республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Місто Київ
Місто Севастополь
Для документів виданих
Виконавчою дирекцією ФАУ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2.1. У випадку утворення в межах адміністративно-територіальної одиниці більше
ніж одного відокремленого підрозділу (ВП), код присвоюється Виконавчою дирекцією
ФАУ починаючи з коду «29»
3. Третя група (знаки п’ятий – восьмий – 00.00.5678.00) – вказує на порядковий
номер документу.
4. Четверта група (знаки дев’ятий та десятий – 00.00.0000.18) – вказує на рік
видачі документу.
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Додаток 2 (26.12.2017)
до Положення про видачу ліцензій
та інших спортивних документів
Автомобільної Федерації України
ПЕРЕЛІК СПОРТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Назва документу
Міжнародна ліцензія водія категорії «A»
Міжнародна ліцензія водія категорії «B»
Міжнародна ліцензія водія категорії «C»
Міжнародна ліцензія водія категорії «R»
Міжнародна ліцензія водія категорії «D»
Міжнародна ліцензія водія категорії «D1» (разова)
Міжнародна ліцензія водія класу «Junior-C Off-road»
Міжнародна ліцензія водія категорії DR (драг рейсінг)
Міжнародна ліцензія водія категорії «А» (автомобілі «карт»)
Міжнародна ліцензія водія категорії «В» (автомобілі «карт»)
Міжнародна ліцензія водія категорії «C-Junior» (автомобілі «карт»)
Міжнародна ліцензія водія категорії «C-Restricted» (автомобілі «карт»)
Міжнародна ліцензія водія категорії «C-Senior» (автомобілі «карт»)
Міжнародна ліцензія водія категорії «D» (автомобілі карт)
Міжнародна ліцензія водія категорії «Н1» (історичні автомобілі)
Міжнародна ліцензія водія категорії «Н2» (історичні автомобілі)
Міжнародна ліцензія водія категорії «Н3» (історичні автомобілі)
Міжнародна ліцензія водія категорії «Н4» (історичні автомобілі)
Національна ліцензія водія категорії «Д0»
Національна ліцензія водія категорії «Д1»
Національна ліцензія водія категорії «Д4» (квадроцикли)
Національна ліцензія водія категорії «ДЮ» (юнацька з 14 до 18 років)
Національна ліцензія водія категорії «ДД» (дитяча з 6 до 14 років)
Національна ліцензія водія категорії «КС» (автомобілі карт з 16-ти років)
Національна ліцензія водія категорії «КЛ»
(автомобілі карт з 16-ти років, крім Чемпіонату України та Кубку України)
Національна ліцензія водія категорії «КМ»
(автомобілі карт з 4 до 7 років, Трофеї «Дитячої Академії картингу»)
Національна ліцензія водія категорії «КД» (автомобілі карт з 6 до 16 років)
Національна ліцензія водія категорії «ДЛ»
(крім картингу та Чемпіонату України та Кубку України)
Національна ліцензія водія категорії «МШ»
(автомобілі карт з 6 до 16 років)
Національна ліцензія водія категорії «Ш0» (автомобілі карт з 16 років)
Національна ліцензія водія категорії «РЛ»
(разова, крім Чемпіонату та Кубку України та картингу)
Міжнародна індивідуальна ліцензія представника
Національна індивідуальна ліцензія представника
Національна індивідуальна ліцензія представника індивідуальна школярі
Міжнародна командна ліцензія представника
Національна командна ліцензія представника
Національна командна ліцензія представника командна школярі
Клубна командна ліцензія представника
Ліцензія офіційної особи національної категорії
Ліцензія офіційної особи першої категорії
Ліцензія офіційної особи другої категорії
©2018 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)

1

позначення
документу
IA
IB
IC
IR
ID
D1
JC
DR
KA
KВ
CJ
CR
CS
KD
Н1
Н2
Н3
Н4
Д0
Д1
Д4
ДЮ
ДД
КС
КЛ
КМ
КД
ДЛ
МШ
Ш0
РЛ
СР
ПІ
П0
СТ
ПН
П2
ПК
ОН
О1
О2
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Ліцензія офіційної особи третьої категорії
Ліцензія офіційної особи категорії асистент
Свідоцтво про атестацію офіційної особи
Ліцензія спортивного об’єкту
Технічний паспорт спеціального механічного транспортного засобу для
автомобільного спорту
Технічний паспорт FIA
Свідоцтво організатора змагання
Свідоцтво команди
Свідоцтво закладу підготовки водіїв
Ліцензія виробника/установника каркасів безпеки категорії 1 (національна)
Ліцензія виробника/установника каркасів безпеки категорії 2 (міжнародна)
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О3
ОА
АС
ЛО
ТП
TP
СВ
СК
ЗП
SCU1
SCU2

Додаток 3 (Довідковий)
до Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів
Автомобільної Федерації України
ТАБЛИЦЯ МОЖЛИВИХ ЗАСТОСУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ ВОДІЯ

Дисципліна
автомобільного
спорту
Гірські гонки
Джип-спринт
Дрег Рейсінг
Дріфтинг
Електромобілі та інші 8
Історичні автомобілі
Кантрі-крос
Крос кантрі ралі
Кільцеві гонки
Крос
Ралі
Міні-ралі
Ралі на серійних автомобілях
Слалом
Тайм Аттак
Трекові гонки
Тріал
Трофі-рейд
Трофі-рейди на серійних автомобілях
Хард-Ендуро
Картинг

Статус змагання
Всеукраїнські змагання, в тому числі багатоетапні
Всеукраїнські змагання, в тому числі багатоетапні (серії),
(серії) та інші змагання, крім Чемпіонату, Кубку
включаючи Чемпіонат, Кубок України та інші змагання 1
України
Д0
Д1
Д4
ДЮ 2
ДД 2
КС
КД 2
КЛ 3
ДЛ 4
КМ 5
МШ 6
ШО 6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х 10
Х 11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х 12
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Інші змагання - обмежені (клубні) або закриті змагання, в тому числі багатоетапні клубні змагання.
Для участі у змаганнях неповнолітніх спортсменів у випадках, передбачених Загальним регламентом Чемпіонату або Кубку України.
3
Для участі «Гостьових Водіїв» у змаганнях Чемпіонату (Кубку) України з картингу без права отримання залікових очок.
4 Крім випадків, передбачених Загальним регламентом Чемпіонату України зі слалому на 2018 рік.
5 Для участі неповнолітніх спортсменів у змаганнях Трофею «Дитячої Академії з картингу» та у випадках, передбачених загальним регламентом Серії.
6 Тільки для участі у «Відкритих Всеукраїнських змаганнях серед учнівської молоді» та у випадках, передбачених загальним регламентом Серії.
7 Дійсне для участі у одному конкретному змаганні без права на отримання залікових очок в багатоетапному змаганні.
8 Електромобілі та автомобілі з альтернативними джерелами енергії.
9 В порядку, встановленому регламентом змагання.
10 Тільки для спеціальних кросових автомобілів «багі».
11 Тільки для спеціальних кросових автомобілів «багі» групи 1-Ю.
12 В порядку, встановленому регламентом змагання.
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ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ВОДІЯ FIA. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ІНШИХ СПОРТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ФАУ

Додаток 4
до Положення про видачу ліцензій
та інших спортивних документів
Автомобільної Федерації України
Зміст міжнародної ліцензії водія FIA
- Назва «Fédération Internationale De L'Automobile»
- Назва «Автомобільна Федерація України»
- Номер ліцензії
- Категорія ліцензії
- Дата початку та закінчення терміну дії ліцензії
- Недавня фотографія водія
- Повне ім’я та прізвище водія
- Дата народження водія (за бажанням)
- За підсумками обов’язкового медичного обстеження, слова:
«Допущенний до занять автомобільним спортом у відповідності до медичних
стандартів FIA;
Дата:
Корекція зору (окуляри або лінзи): ТАК / НІ
Спеціальний медичний нагляд: ТАК / НІ»
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