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Від _____.09.2017 р. № 09-____
На № ______ від ________ 20 ___ р.

Директорам обласних та
Київського міського центрів
науково - технічної творчості
учнівської молоді
Про проведення Всеукраїнських відкритих змагань
учнівської молоді з судномодельного спорту
(морській бій)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
27.12.2016р. № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з
04 до 07 жовтня ц.р. у м. Миколаєві відбудуться Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з судномодельного спорту (морській бій). Умови
проведення додаються.
До участі в змаганнях запрошуються команди загальноосвітніх,
позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, установ,
організацій, які отримали виклик від Українського державного центру
позашкільної освіти. До складу команди входять 6 осіб: 3 учасника, 1 керівник
команди, 1 тренер та 1 суддя.
Заїзд та реєстрація учасників – 04 жовтня до 13.00 год. за адресою:
м. Миколаїв, Кур’єрський провулок 5, Миколаївський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді. Проїзд у місті Миколаєві: від
залізничного вокзалу – маршрутним таксі №8, 21; від центрального автовокзалу
– маршрутним таксі № 8, 21, 31, 37 до зупинки «вул. Пушкінська».
Від’їзд учасників – 07 жовтня після 17.00 год.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників змагань та осіб,
які їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Орієнтовна вартість проживання – від 250,00 грн./добу. Централізованим
харчуванням, учасники заходу не забезпечуються.
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення
заходу забезпечують супроводжуючі особи.
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Для участі у заході та бронювання місць у готелі необхідно подати заявку
до 27 вересня ц.р. за тел./факсом: 0(44) 253-75-25 або на е-mail texn@i.ua
Український державний центр позашкільної освіти.
Додаткова інформація – за тел. у м. Київ: 0 (50) 913-43-81, 0 (67) 501-2334 (контактна особа – Лариса Пасхалова).
Директор

Пасхалова
050 913 43 81

Г.А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від_____.09.2017р. № 09-____

Умови
проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді
з судномодельного спорту (морській бій)
1. Загальна інформація
1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного
спорту (морській бій) (далі - Змагання) проводяться відповідно до Положення
про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та
інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (далі –
Положення), затвердженого наказом МОН молодьспорту України 28.05.2012
року № 635 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 року
за № 953/21265.
1.2. Змагання проводяться відповідно до Витягу з правил проведення
змагань з судномодельного спорту (моделі рекомендовані для проведення
змагань серед учнівської молоді) затверджених Українським державним
центром позашкільної освіти 28.10.2011 року (далі – Правила).
1.3. Умови проведення надають детальну інформацію та рекомендації, що
до проведення заходу згідно Положення.
1.4. Захід є IV фінальним етапом Всеукраїнських змагань з
судномодельного спорту.
2. Учасники Змагань
2.1. До участі запрошуються команди позашкільних навчальних закладів
України та інших закладів, установ, організацій, що отримали виклик від
Українського державного центру позашкільної освіти.
2.2. Оригінали заявок разом з іншими документами подаються
керівниками команд у день приїзду на Всеукраїнські відкриті змагання.
2.3. Вік учасників складає від 7 до 17 років включно на день початку
Змагань.
2.4. До складу команди, окрім учасників змагань, включаються: керівник
команди; суддя і тренер. Відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі та
під час проведення заходу покладається на осіб, які їх супроводжують.
У випадку направлення на Змагання команди лише з одним дорослим він
виконує функції тренера, що супроводжує учасників змагань. При цьому з
метою забезпечення постійного нагляду за учасниками команд до участі в
оцінюванні Змагань і на наради керівників команд така особа не допускається.
3. Програма Змагань
3.1. Програмою Змагань передбачається:
особисто-командна першість у класі моделей F-МБ;
обмін досвідом між членами команд та тренерами.

4
3.2. Моделі, представлені на Змагання, повинні відповідати вимогам
Правил.
3.3. Кожен учасник може зареєструвати дві моделі. Учасник самостійно
обирає з якою моделлю він виступає в «бою». На стартовому місці може
знаходиться одна модель. Після початку підготовчого часу модель не може
бути замінена. Другу модель можна ввести з наступного «бою».
3.4. Матеріал голки - деревина твердих порід.
3.5. Правила підрахунку результатів: «перемога» – 2 бала, «нічия» - 1 бал,
«поразка» - 0 балів.
3.6. Кожна команда має право виставити не більше трьох учасників.
4. Необхідна документація
Керівник команди подає до мандатної комісії документи згідно з
розділом V Положення (Зразок заявки у Додатку).
5. Організація суддівства
5.1. Суддівство Змагань здійснює суддівська колегія, склад якої
затверджується Українським державним центром позашкільної освіти (далі –
УДЦПО).
5.2. Організацію роботи суддівської колегії забезпечує Федерація
судномоделізму і судномодельного спорту України (далі – ФСССУ).
5.3. До суддівства на Змаганнях можуть залучатися судді, що
приїжджають у складі команд.
5.4. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань
остаточне рішення приймає Головний суддя.
6. Визначення переможців та нагородження
Результати індивідуальній першості визначаються

6.1.
згідно з
Правилами.
6.2. Результати командної першості визначаються за сумою балів двох
кращих результатів.
6.3. Команди, які посіли 1 - 3 місця в командній першості,
нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної
освіти відповідних ступенів.
Команда, яка посіла І місце в командній першості, нагороджується
кубком Українського державного центру позашкільної освіти.
6.4. Учасники, що стали переможцями в індивідуальній першості
нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної
освіти відповідних ступенів.

Додаток 1
до Умов проведення Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з судномодельного спорту
(морській бій)
ЗАЯВКА
на участь команди _________________________________ у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з судномодельного спорту (морській
бій) у 2017 році
______________________________________________________________________________________________________
(повна назва позашкільного закладу)

Склад команди:
Клас
№
моделі
з/п
/залік
1
2
3

частота

Прізвище, ім’я та по
батькові учасника

Дата
народження
(день, місяць,
рік)

Навчальний
заклад, клас
(курс)

Домашня адреса:
(нас.пункт,вулиця,
будинок, квартира)

Телефон
учасника

Відмітка
лікаря

Керівник команди _______________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тренер команди _________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суддя ___________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, суддівська категорія, місце роботи, посада, повна домашня адреса)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

М.П.
Підпіс

_______________________
ПІБ

