
 

Умови 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

з судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти)  

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного 

спорту («S» - радіокеровані яхти) (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, 

щодо проведення заходу згідно Положення. 

1.4. Захід є IV фінальним етапом Змагань. 

 

2. Учасники Змагань 

2.1. До участі запрошуються команди позашкільних навчальних закладів 

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. Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під 

час проведення заходу забезпечують супроводжуючи особи. 

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: 

індивідуальна та командна першість у класах моделей: F5-Пю, F5-Ею, F5-

Мю; 

індивідуальна першість у класі моделей: Dragon Force 65; 

обмін досвідом між членами команд та тренерами. 

3.2. Моделі, представлені на Змагання, повинні відповідати вимогам до 

Правил. 
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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 та нагородження переможців  

6.1. Результати індивідуальній першості визначаються згідно з 

Правилами. 

6.2. Результати командної першості визначаються за сумою балів трьох 

кращих результатів отриманих у будь-яких класах моделей.  

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. 
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 Додаток  1                                                                      

 до Умов проведення Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з судномодельного спорту («S» - 

радіокеровані яхти) 

ЗАЯВКА 

 

на участь команди _________________________________ у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з судномодельного 

спорту («S» - радіокеровані яхти) у 2017 році 

______________________________________________________________________________________________________ 
(повна назва позашкільного закладу) 

Склад команди:
 

№ 

з/п 

Клас 

моделі 

/залік 

Прізвище, ім’я та по 

батькові учасника 

Дата 

народжен

ня (день, 

місяць, рік) 

Навчальний 

заклад, клас 

(курс) 

Домашня адреса: 

(нас.пункт,вулиця, 

будинок, квартира) 

Телефон учасника Відмітка лікаря 

1        

2        

3        

        

 

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.                                _______________________ 
                                          Підпис                                                                                                    ПІБ 


