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Від 25.09.2017 р. № 09-36  

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 Директорам обласних та 

Київського міського центрів 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

 

Про 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 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 02 по 05 листопада 2017 року у м. Дніпро на базі 

КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді» відбудуться Всеукраїнські відкриті 

змагання учнівської молоді на Кубок України з автомодельного спорту (трасові моделі).  

Умови проведення заходу додаються.  

До участі у змаганнях запрошуються команди позашкільних навчальних закладів 

України та інших закладів, установ, організацій, що отримали виклик від Українського 

державного центру позашкільної освіти. До складу команди може бути включено: до 6 

учасників, 1 керівник команди, 1 тренер та 1 суддя. 

Заїзд і реєстрація учасників - 02 листопада ц.р. до 12.00 год. за адресою: м. Дніпро, 

пр. Олександра Поля, 37, Міська станція юних техніків. Проїзд від залізничного вокзалу 

м. Дніпро маршрутним таксі № 32 до зупинки «Маленький Париж».  
Від`їзд учасників - 05 листопада ц. р. після 15.00 год. Просимо завчасно придбати 

квитки на зворотний шлях.  
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Орієнтовна вартість проживання – від 150,00 грн./добу, централізованим харчування 
організатори заходу не забезпечують. 

Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 
заходу покладається на осіб, що їх супроводжують. 

Для участі у заході просимо подати заявку до 15 жовтня ц.р. на e-mail: texn@i.ua. 
Додаткова інформація за тел.: у місті Києві (095) 884-64-57 (контактна особа – 

Романенко Сергій Володимирович); у місті Дніпро (099) 733-88-37 (контактна особа – 
Давиденко Роман Юрійович). 

 

 

Директор                                                                                                                  Г. А. Шкура 
 

Романенко (095) 884-64-57 
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Додаток  

до листа УДЦПО 

від 25.09.2017 р. № 09-36 

 

Умови проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

на Кубок України з автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

1. Мета та завдання 

          1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок України з 

автомодельного спорту (трасові моделі) (далі – Змагання) проводяться згідно з 

Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів 

спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, 

затверджених наказом МОН від 28.05.2012 №635, зареєстрованого в Мінюсті 

14.06.2012 за № 953/21265(далі-Положення). 

         1.2. Захід є VI фінальним етапом Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді на Кубок України з автомодельного спорту (трасові моделі). 

         1.3. Основними завданнями Змагань є: 

- пошук і підтримка технічно обдарованої учнівської молоді; 

- стимулювання творчого, інтелектуального, фізичного розвитку учнівської 

молоді, зростання її спортивно-технічної майстерності; 

- підвищення рівня фізичної підготовки та спортивної майстерності 

учнівської молоді; 

- популяризація науково-технічної творчості, автомодельного спорту; 

- організація змістовного дозвілля дітей та молоді, пошук нових форм 

проведення Змагань та оздоровчих заходів. 

 

2. Учасники Змагань 

2.1. До участі у Змаганнях запрошуються команди позашкільних 

навчальних закладів України та інших закладів, установ, організацій, що 

отримали виклик від Українського державного центру позашкільної освіти. 

2.2. До складу команди входять учні (спортсмени), яким не виповнилося 18 

років на час проведення мандатної комісії, 1 керівник команди, 1 суддя з 

суддівською кваліфікацією не нижче третьої категорії та 1 тренер. До початку 

екіпажних перегонів, керівники команд повинні визначитися, який екіпаж 

представляє команду в абсолютному заліку. На осіб, які супроводжують 

учасників змагань у дорозі та під час проведення заходу, покладається 

відповідальність за їх життя і здоров’я.  

2.3. 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 команди до участі в 

оцінюванні Змагань і на наради керівників команд така особа не допускається.  

 

3. Програма змагань 

         Програмою Змагань передбачається: 

       - індивідуальна першість у класі трасових автомоделей «F-1/24»; 

       - командна(екіпажна гонка)  першість у класах трасових автомоделей «Ретро», 

«G-12». 



4. Документація 

    4.1.  Керівник команди подає до мандатної комісії наступні документи:  

               - заявка на участь у Змаганнях (Додаток); 

         - паспорти або свідоцтва про народження учасників змагань або завірені                     

ксерокопії; 

          - медична довідка (дозвіл на знаходження у дитячому колективі) або 

дозвіл лікаря у заявці; 

          - довідка з місця навчання. 

 

5. Вимоги до проведення змагань 

5.1.Змагання проводяться відповідно до даних Умов проведення змагань, 

«Правил змагань з автомодельного спорту»(далі в тексті – Правила).  

5.2.Стартові групи учасників формуються за рейтингом команд попередніх 

Всеукраїнських змагань. 

5.3. На моделях дозволяється: 

       - використання гуми тільки типу «Alpha (жовта)». 

  5.4. Двигун моделей класів «F-1/24» та «G-12» згідно до вимог класу 

«Ретро». 

  5.5. В класі моделей «F-1/24»: 

       - шасі з склотекстоліту 1.5 мм.; 

       - максимальна відстань від центру повороту струмознімача та центру 

задньої вісі – 125мм.; 

       - максимальна ширина шасі в центральній частині 64мм.; 

       - передні колеса мінімального діаметру 16.0мм, та мінімальної ширини 

10мм.; 

       - максимальна ширина моделі 83.0мм. 

5.6. Команда, яка приймає участь у змаганнях, повинна мати єдину 

спортивну форму. 

 

6. Керівництво змаганнями, організація  суддівства 

          6.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань 

покладається на оргкомітет, склад якого затверджується Українським державним 

центром позашкільної освіти. 

     6.2. Суддівство змагань здійснює Головна суддівська колегія, склад якої 

затверджується Українським державним центром позашкільної освіти. До 

суддівства на стартах залучаються судді , що приїжджають у складі команд. 

6.3. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань, 

остаточне рішення приймає Головний суддя. 

 

7. Визначення переможців та нагородження 

         7.1. Особиста першість визначається у класі моделей «F-1/24». 

         7.2. Командна першість визначається в екіпажних перегонах класів моделей 

«Ретро» та «G-12». 

        7.3. Абсолютна командна першість визначається за сумою результатів 

екіпажу, показаних у класах моделей «Ретро» та «G-12». 

  7.4.   За однакової суми очок у абсолютному заліку двох або більше команд 

перевага надається тій команді, у якої кращий результат у класі «G-12». 



  7.5. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються згідно з 

Положенням. 

  7.6. Призери індивідуальної першості нагороджуються згідно з Положенням. 

 

8. Техніка безпеки 

 

         8.1. Організатори змагань та старші судді на стартах відповідають за 

забезпечення умов дотримання правил техніки безпеки під час проведення 

стартів. 

     8.2. Персональну відповідальність за виконанням членами команди вимог 

техніки безпеки несе керівник команди. 

 

9. Організаційні питання 

 

Попередні заявки (з точною кількістю учасників) до 15 жовтня 2017 року 

подаються в оргкомітет на електронну адресу texn@i.ua 

mailto:texn@i.ua


 Додаток  

до Умов проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді на 

Кубок України з автомодельного 

спорту (трасові моделі) 

 

 

 

 
  

З А Я В К А 

 

на участь команди_______________________________ області у 

Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді на Кубок України  

з автомодельного спорту (трасові моделі) у складі:  
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я  

учасника 

Спорт. 

розряд 
Дата 

народж. 

Клас, навч. 

закл. 

Домашня 

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

 

 

Керівник команди:  
 

____________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

Тренер команди:  
 

____________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

 

Суддя від команди:  
 

____________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

 

Директор 

 

М.П. 


