
 

Інформаційно-методичні матеріали 

 проведення Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з судномодельного спорту (морський бій) 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного 

спорту (морський 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 МОНмолодьспорту України від 28.05.2012 

року № 635 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 року 

за № 953/21265. 

1.2. Змагання проводяться відповідно до Правил проведення змагань з 

судномодельного спорту. Правила змагань моделей класу F-МБ (редакція 2014 

року) (далі – Правила). 

1.3. Інформаційно-методичні матеріали надають детальну інформацію та 

рекомендації, щодо проведення заходу згідно Положення. 

1.4. Захід є IV фінальним етапом Всеукраїнських відкритих змагань з 

судномодельного спорту. 

 

2. Програма Змагань 

2.1. Програмою Змагань передбачається: 

особисто-командна першість у класі моделей F-МБ; 

обмін досвідом між членами команд та тренерами. 

2.2. Моделі, представлені на Змагання, повинні відповідати вимогам 

Правил. 

2.3. 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». 

2.4. Матеріал голки - деревина твердих порід або метал, в залежності від 

акваторії проведення Змагань (вказується додатково в інформаційно-

методичних матеріалах проведення Змагань). 

2.5. Правила підрахунку результатів: «перемога» – 2 бала, «нічия» - 1 бал, 

«поразка» - 0 балів. 

2.6. Кожна команда має право виставити не більше трьох учасників.  

 

3. Учасники Змагань 

3.1. До участі у Змаганнях допускаються учасники - віком до 18 років на 

момент проведення мандатної комісії. 

3.2. До складу команди входять 5 осіб: 3 учасники, тренер-керівник, 

суддя. 

 

 

 



4. Необхідна документація 

До участі у Змаганнях подаються документи відповідно до вимог розділу 

V Положення: 

заявка про участь у Змаганнях, з відміткою лікаря про допуск учасників, 

завірену підписом керівника і печаткою організації, що відряджає (див. 

додаток); 

паспорти учасників або учнівські квитки чи довідки з місця навчання з 

фотографією, підписані керівником і завірені печаткою навчального закладу, де 

навчається учасник або який направляє учасника для участі у Змаганнях. 

 

5. Організація суддівства 

5.1. Суддівство Змагань здійснює суддівська колегія, склад якої 

затверджується Українським державним центром позашкільної освіти (далі – 

УДЦПО). 

5.2. До суддівства на Змаганнях залучаються судді, що приїжджають у 

складі команд. 

5.3. У разі виникнення під час проведення Змагань суперечливих питань 

остаточне рішення приймає Головний суддя. 

 

6. Визначення переможців та нагородження 

6.1. Результати виступу учасників у особистій першості визначаються 

згідно з Правилами. 

6.2. Результати командної першості визначаються за сумою балів двох 

кращих результатів.  

6.3. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються дипломами 

УДЦПО. 

6.4. Призери особистої першості нагороджуються дипломами УДЦПО. 

 



 

 Додаток                                                                        

 до Інформаційно-методичних матеріалів проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з 

судномодельного спорту (морський бій) 

ЗАЯВКА 

на участь команди _________________________________ у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з 

судномодельного спорту (морський бій) у 2017 році. 

______________________________________________________________________________________________________ 
(повна назва позашкільного закладу) 

Склад команди:
 

№ 

з/п 

Клас 

моделі 

/залік 

Частота  Прізвище, ім’я та по 

батькові учасника 

Дата 

народже

ння (день, 

місяць, рік) 

Навчальни

й заклад, 

клас (курс) 

Домашня адреса: 
(нас.пункт,вулиця, 

будинок, квартира) 

Телефон 

учасника 

Відмітка 

лікаря 

1         

2         

3         

         

 

Тренер-керівник 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 


