МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ
05.11. 2017

м. Київ

№11-08

Про підсумки проведення
Всеукраїнських відкритих змагань
учнівської молоді на Кубок України
з автомодельного спорту
(трасові моделі)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
№1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) з 02 по 05 листопада ц.р. у м. Дніпро на базі
Комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних
техніків» Дніпровської міської ради були проведені Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді на Кубок України з автомодельного спорту (трасові
моделі).
У змаганнях взяли участь чотирнадцять команд (33 учасника,14 тренерів
та 8 суддів) з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Миколаївської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Чернівецької областей та
м. Києва.
Відповідно до рішення суддівської колегії
НАКАЗУЮ:
1. У абсолютному заліку нагородити команди:
1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком - команду Чернівецької області.
1.2. Дипломом 2-го ступеня - команду Сумської області.
1.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Чернігівської області.
2. У командному заліку класу «Ретро» нагородити команди:
2.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком - команду Чернігівської області.
2.2. Дипломом 2-го ступеня - команду Сумської області.
2.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Чернівецької області.
3. У командному заліку класу «G-12» нагородити команди:
3.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком - команду Чернівецької області.
3.2. Дипломом 2-го ступеня - команду Сумської області.
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3.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Миколаївської області.
4. Нагородити учасників змагань - переможців та призерів у класах моделей
дипломами відповідних ступенів та медалями:
Клас «F-1/24»:
1 місце – Ходзинського Едуарда, члена команди Волинської області;
2 місце – Дробота Дениса, члена команди Чернівецької області;
3 місце – Чучуй Богдана, члена команди Чернігівської області.
Клас «РЕТРО»:
1 місце – Чучуй Богдана та Коссаковського Данііла, членів команди
Чернігівської області;
2 місце – Гузелу Андрія та Шишова Ростислава, членів команди Сумської
області;
3 місце – Дробота Дениса та Аксинті Олексія, членів команди Чернівецької
області.
Клас «G-12»:
1 місце – Дробота Дениса та Аксинті Олексія, членів команди Чернівецької
області;
2 місце – Гузелу Андрія та Шишова Ростислава, членів команди Сумської
області;
3 місце – Любимова Дмитра та Врублевського Дмитра, членів команди
Миколаївської області.
5. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної освіти
тренерів, що підготували команди переможців змагань:
Токарюка Віктора Петровича, тренера команди Чернівецької області;
Лощонова Сергія Анатольовича, тренера команди Сумської області;
Одненка Костянтина Володимировича, тренера команди Чернігівської
області;
Кравцова Олександра Яковича, тренера команди Миколаївської області.
6. Нагородити подякою Українського державного центру позашкільної освіти
за високий рівень підготовки та проведення змагань колективи:
Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської молоді;
Комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних
техніків» Дніпровської міської ради.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи - Левіну І.Є.
Директор

Г. А. Шкура

