
 
 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

Інформаційно-методичні матеріали проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту  

(повітряний бій) у 2017 році 

1. Програма змагань 

1.1. Програмою змагань передбачається – командна першість з наступних 

категорій моделей: 

- F-2-D (двигуни до 2,5 см. куб. – 1 пілот); 

- F-2-DD (дизельні двигуни до 2,5 см. куб. – 1 пілот); 

- F-2-І (двигуни до 1,5 см. куб. – 1 пілот). 

1.2. Змагання проводяться відповідно до Правил проведення змагань з 

авіамодельного спорту, затверджених FAI. 

1.3.  Усі моделі, представлені на змагання, повинні відповідати вимогам 

Правил проведення змагань з авіамодельного спорту, затверджених 

FAI. 

1.4. Кожна команда виставляє до командного заліку 3
х 

спортсменів з 

моделями: F-2-D (двигуни до 2,5 см. куб. – 1 пілот); F-2-DD (дизельні 

двигуни до 2,5 см. куб. – 1 пілот); F-2-І (двигуни до 1,5 см. куб. – 1 

пілот) та механіка на всі класи моделей. 

1.5. Зміна класу заборонена. 

1.6. На моделях F-2-D (двигуни до 2,5 см. куб) необов’язковий пристрій 

автоматичної зупинки двигуна, глушник та необмежений розмір 

впускного патрубка. 

1.7. В класі моделей F-2-І довжина корда складає 12,875 м., діаметр 0,4 мм. 

1.8. В класі моделей F-2-DD та F-2-І в двобоях пілоти мають 

використовувати тільки по одній моделі. 

1.9. Один із членів команди може брати участь у Змаганнях у двох класах 

моделей у командному заліку. Заміна класу заборонена. 

2. Документація  

Для участі в Змаганнях подаються наступні документи: 
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заявка на участь у Змаганнях (додаток); 

паспорти або свідоцтва про народження учасників змагань (або завірені 

ксерокопії); 

довідка з місця навчання, учнівський або студентський квиток; 

страховий поліс обов’язково; 

медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі. 

3. Визначення та нагородження переможців і призерів Змагань 

3.1. Переможці та призери в командній першості визначаються за сумою 

трьох кращих результатів набраних в класах моделей F-2-D (двигуни 

до 2,5 см. куб.); F-2-DD (дизельні двигуни до 2,5 см. куб.); F-2-І 

(двигуни до 1,5 см. куб.). 

3.2. Команда – переможець нагороджується дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та кубком. 

3.3. Команди – призери нагороджуються дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

3.4. Переможці та призери в особистому заліку в класах моделей 

нагороджуються дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти та медалями. 

3.5. Керівники команд – призерів нагороджуються грамотами 

Українського державного центру позашкільної освіти. 
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                                                                                          Додаток  

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (повітряний бій) 

 

 

З А Я В К А 

на участь у Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з авіамодельного спорту (повітряний бій) 

 

 

(назва організації) 

 

просить допустити до участі у змаганнях збірну команду у складі: 

 

№  

п/п 

Клас 

моделі 

Прізвище та 

ім”я 

учасника 

Дата 

народження 

Школа  Клас  Домашня 

адреса 

Дозвіл 

лікаря 

        

        

        

 

Керівник команди ________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) 

Суддя ___________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

М.П.                                 Директор_____________________________________ 


